
Nª 24.605 Preço banca: R$ 3,50

Dólar cai e fecha abaixo de
R$ 4,34 após atuação do BC
Jovens foram os mais atingidos

 por piora no mercado de trabalho
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Bolsonaro anuncia trocas na Casa
Civil e no Ministério da Cidadania

Movimentação portuária
cai 1,6% em 2019

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,33
Venda:       4,33

Turismo
Compra:   4,16
Venda:       4,51

Compra:   4,69
Venda:       4,70

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

17º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Previsão do Tempo

Pouco mais de um ano depois
de iniciar sua carreira como pi-
loto, o paulista Marcelo Servido-
ne está na expectativa para enca-
rar o que considera “um desafio
bacana”: chegar ao fim da Mil
Milhas do Brasil. Piloto, patro-
cinador e incentivador do auto-
mobilismo, Servidone disputará
a prova com um protótipo MCR
equipado com motor Volkswa-
gen, dividindo a pilotagem com
Jorge Machado e Nenê Finotti.

Protótipo MCR VW
preparado para a prova

de resistência de 11 horas
 de duração

“É uma prova de resistên-
cia diferente de outras que
disputei”, analisa Servidone,
terceiro colocado em sua
classe nos 500 Km de Inter-
lagos, em dezembro. “Há um
outro fator de desgaste, que
é o de ficar três dias no autó-
dromo para os treinos e a
corrida”, prossegue, referin-
do-se aos dois dias de treino
(quinta e sexta) e ao próprio
dia da prova.             Página 8

Copa Brasil Caixa de Marcha
Atlética é oportunidade
de obtenção de índice

para o Mundial

Viviane Lyra

Além de ser seletiva para o Sul-
Americano de Lima (PER), a Copa
Brasil Caixa de Marcha Atlética, que
será disputada domingo (16), no
Recife (PE), será mais uma oportu-

nidade para os atletas tentarem os
índices exigidos pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo
(CBAt) para o Campeonato Mun-
dial da especialidade.       Página 8
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Lucas Di Grassi volta ao
palco de vitória espetacular

Lucas Di Grassi retorna ao
México no próximo sábado
(15) para a quarta etapa do
Campeonato Mundial de Fór-
mula E, torneio no qual é no-
vamente um dos principais pro-
tagonistas. E a pista traz lem-
branças muito especiais para o
brasileiro da equipe Audi Sport
Abt Schaeffler: foi lá que, no
ano passado, Di Grassi tornou-
se o maior personagem da che-
gada mais espetacular da histó-
ria da categoria, com Lucas
superando o então líder Pas-
cal Wehrlein.             Página 8

2019: Lucas vence no México com esta ultrapassagem a poucos
metros da chegada
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Robert Scheidt confirma vaga
e será primeiro brasileiro

a disputar sete Olimpíadas

Scheidt luta por posições em Melbourne

Maior medalhista olímpi-
co da história do Brasil, com
cinco pódios, Robert Scheidt
derruba mais um recorde em
sua vitoriosa carreira e vai se

tornar o primeiro brasileiro a
competir em sete edições dos
Jogos. Ele tem índice para dis-
putar a Olimpíada de Tóquio des-
de o ano passado. Mas a confir-

mação da vaga veio na quinta-feira
(13), no Sandringham Yacht Club,
em Melbourne, na Austrália. Ao
se classificar para a flotilha ouro
no Campeonato Mundial da clas-
se Laser 2020 e seguir como
único brasileiro na luta pelo pó-
dio, não pode mais perder a vaga
na equipe nacional que vai com-
petir no Japão, em julho.

O bicampeão olímpico vele-
jou entre os top 10 na quinta-fei-
ra, no Sandringham Yacht Club, em
Melbourne, na Austrália, e garan-
tiu a classificação. Apresentando
evolução dia a dia, ele cruzou a
linha de chegada em 7° e 9° luga-
res nas duas regatas disputadas,
subindo da 37ª para a 29ª coloca-
ção entre 124 velejadores. Ape-
nas os 42 melhores seguem na
luta pelo pódio.             Página 8
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Coronavírus:
nova

metodologia
faz China
registrar

recorde de
óbitos

Em apenas 24 horas, a Chi-
na confirmou mais 254 mor-
tos, devido ao novo coronaví-
rus. Também se registaram
mais 15 mil novos casos de
infecção. A China voltou a re-
gistrar a maior mortalidade em
um único dia, desde o início da
epidemia. A alta dos números
ocorre devido à nova metodo-
logia  para contabilizar os ca-
sos positivos.

Desde o início da epide-
mia, as autoridades chinesas só
contabilizavam como casos
positivos, os pacientes com
diagnóstico confirmado em la-
boratório.                     Página 3

Sobem para
44 novos
casos de

coronavírus
a bordo de
cruzeiro
no Japão

O Ministério da Saúde, Tra-
balho e Bem-Estar Social do
Japão afirmou que outros 44
casos de infecção pelo coro-
navírus foram confirmados a
bordo do navio de cruzeiro Di-
amond Princess.

Inclui-se um tripulante. Vin-
te nove infectados são japoneses.

O aumento no total de pas-
sageiros e tripulantes infecta-
dos pelo vírus chega a 218.

Atualmente, a embarcação
encontra-se sob quarentena,
atracada no porto de Yokoha-
ma, nas proximidades de Tó-
quio.                             Página 3

A movimentação de cargas
nos portos brasileiros caiu 1,6%
em 2019, na comparação com o
ano anterior. Segundo a Agência
Nacional de Transportes Aquavi-
ários (Antaq), o resultado nega-
tivo deve-se principalmente à

queda na movimentação de mi-
nério de ferro, em decorrência
do problema gerado pelo rompi-
mento da barragem de Brumadi-
nho, em Minas Gerais, e devido
ao grande volume de chuvas em
algumas minas onde a empresa

Vale opera.
De acordo com o anuário es-

tatístico referente ao ano passa-
do, divulgado  na quinta-feira(13)
pela Antaq, o setor portuário na-
cional movimentou 1,104 bilhão
de toneladas em 2019.  Página 3
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O presidente Jair Bolsonaro
confirmou na tarde da quinta-
feira (13) duas mudanças em
sua equipe ministerial. O mi-
nistro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, deixará o co-
mando da pasta para assumir
o lugar de Osmar Terra no Mi-
nistério da Cidadania. Com
isso, Terra, que tem mandato
de deputado federal, voltará
para a Câmara. 

Para a Casa Civil,
Bolsonaro convidou o general
Walter Souza Braga Netto, que
atualmente ocupa a chefia do
Estado Maior do Exército, con-

siderada a segunda posição na
hierarquia da força militar. O
anúncio foi feito por Bolsonaro
em uma publicação no Twitter. 

Ainda de acordo com o pre-
sidente, a cerimônia de posse
nos cargos será realizada na
terça-feira (18), no Palácio do
Planalto, às 15 h. Bolsonaro
não informou quando as tro-
cas serão formalizadas
no Diário Oficial da União. 

Desde que assumiu o car-
go, há pouco mais de um ano,
Jair Bolsonaro fez um total de
sete mudanças no primeiro es-
calão.                       Página 4
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Banco do Brasil atinge lucro
recorde de R$ 17,8 bilhões

 em 2019

Mulheres ocupam mais de
50% dos cargos de pesquisa

na Agricultura

Número de suspeitos de
coronavírus no Brasil

 cai para seis

Pedágio da Via Dutra vai
ficar 20% mais barato com

nova concessão
O ministro da Infraestrutura,

Tarcísio Gomes de Freitas, dis-
se  na quinta-feira (13) que o
modelo para a nova concessão da

Via Dutra, que liga São Paulo ao
Rio de Janeiro, vai permitir uma
redução de pelo menos 20% da
tarifa de pedágio.           Página 4
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Mulheres ocupam mais de 50% dos
cargos de pesquisa na Agricultura

twitter @CesarNetoReal 

Pesquisadoras ocupam 50%
do corpo de pesquisadores cien-
tíficos da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, na Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agrone-
gócios (APTA), que coordena os
seis Institutos de pesquisa pau-
lista da área. Há mulheres na li-
derança de três deles. Os núme-
ros constam em levantamento
realizado para lembrar o Dia In-
ternacional das Mulheres e Me-
ninas na Ciência, comemorado
em 11 de fevereiro.

A data foi instituída pela Or-
ganização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) e ONU Mu-
lher para promover o acesso in-
tegral e igualitário da participa-
ção de mulheres e meninas na
ciência.

Na Secretaria da Agricultura
elas são engenheiras agrônomas,
biólogas, economistas, enge-
nheiras de alimentos e diversas
outras formações de desenvol-
vem pesquisas em agricultura,
pecuária, pesca e aquicultura,
economia agrícola, sanidade e
processamento de alimentos e
que contribuem ativa e direta-

mente para o crescimento do
setor do agronegócio no Estado
e em todo o Brasil.

Além de serem mais de 50%
do corpo técnico de pesquisado-
res da APTA, formado por 515
cientistas, as mulheres ocupam
dentro da Agência cargos de li-
derança, tanto na diretoria dos
Institutos, mas também na asses-
soria técnica e direção de cen-
tros de pesquisa. No Instituto de
Tecnologia de Alimentos (ITAL),
por exemplo, todos os seis cen-
tros técnicos são dirigidos por
mulheres.

Pesquisadora do ITAL há
mais de 35 anos, Eloísa Garcia
encara como um grande satisfa-
ção o desafio de ser a primeira
mulher a estar no posto de dire-
tora-geral do Instituto, cargo que
ocupa desde 2019. “A presença
feminina é muito forte na pes-
quisa porque há mentes mais
abertas, pessoas com visão mais
inovadora: as mulheres têm mais
facilidade de se desenvolverem
e subirem na carreira”, afirma.

No mundo
Segundo dados do Instituto

de Estatística da Unesco, no

mundo apenas 28% dos pesqui-
sadores são mulheres, que con-
tinuam sub-representadas nos
campos da ciência, tecnologia,
engenharia e matemática. No
campo científico, segundo a or-
ganização, elas também estão
sub-representadas nas decisões
políticas tomadas no mais alto
nível da pesquisa.

A bióloga Ana Eugênia de
Carvalho Campos considera im-
portante a participação cada vez
maior das mulheres em profis-
sões estratégicas, como a pes-
quisa científica e na ocupação de
cargos de liderança. Com expe-
riência na assessoria técnica da
direção do IB por 12 anos, na
diretoria do Núcleo de Inovação
Tecnológica do Instituto desde
2016, e na direção do IB desde
2019, Ana Eugênia consegue
perceber na prática como as
mulheres podem contribuir para
o avanço do conhecimento e
também na gestão das institui-
ções científicas.

“Dizem que as mulheres pos-
suem a capacidade de fazer di-
versas coisas ao mesmo tempo.
Que estamos sempre atentas,
que somos curiosas e que con-

seguimos tomar decisões com
rapidez. Todas essas caracterís-
ticas são importantíssimas para
um gestor e para um cientista”,
diz.

A visão é compartilhada por
Priscilla Rocha Silva Fagundes,
diretora do Instituto de Econo-
mia Agrícola (IEA). “Sou forma-
da em engenharia agronômica e
venho de uma turma que tinha
poucas mulheres. O campo sem-
pre foi visto como um ambiente
masculino, apesar da mulher
sempre ter uma participação im-
portante dentro das propriedades
rurais. Estamos, porém, ocupan-
do cada vez mais lugar no setor
dos agronegócios e na pesquisa
científica. Temos contribuído
muito para aproximar o rural do
urbano e mostrar a força do se-
tor dos agronegócios”, afirma.

Dados do Centro de Estudos
Avançados em Economia Apli-
cada (Esalq-USP) mostram que
de 2004 a 2015 o total de mu-
lheres trabalhando no agro au-
mentou 8,3% e a participação da
mulher no mercado de trabalho
do agronegócio cresceu consis-
tentemente no período, passan-
do de 24,1% para 28%

Esalq: Parceria destina R$ 40 mi a centro
de pesquisas para controle biológico
Na terça-feira (11), foi anun-

ciada na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq), da Universidade  de São
Paulo (USP), em Piracicaba, a
criação do SPARCBio (São Pau-
lo Advanced Research Center
for Biological Control).

A iniciativa é uma parceria
entre a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), a Koppert Biological
Systems e a Esalq. Estão previstos
investimentos de R$ 40 milhões
nos próximos anos em um centro
de pesquisas que terá como foco o
desenvolvimento de um novo mo-
delo de manejo de controle de pra-
gas e doenças para a agricultura
brasileira, mais sustentável.

Os investimentos no SPAR-
CBio serão feitos pela Fapesp,
por meio do programa Centros
de Pesquisa em Engenharia, e
pela Koppert, e terão como con-
trapartida recursos da Esalq para
infraestrutura de pesquisa e cus-
tos de pessoal.

“A Fapesp vem empreenden-
do esforços para promover a
participação dos setores acadê-
mico e empresarial na transfe-
rência de conhecimento para a
sociedade. Este será o 13º Cen-
tro de Pesquisa e Engenharia cri-

ado pela Fapesp e todo o esto-
que de conhecimento acumula-
do no Estado pode ser colocado
à disposição do setor produtivo
e, como neste caso, no agrone-
gócio, o que gera a produção de
bens para a sociedade”, salienta
o vice-presidente da Fapesp,
Ronaldo Aloise Pilli.

Conhecimento
O espaço terá como meta a

transferência de conhecimento
para a empresa e sociedade e
prever, durante o desenvolvi-
mento dos estudos, a interação
com o sistema educacional, in-
cluindo os níveis fundamental e
médio.

O diretor industrial da Ko-
ppert, Danilo Pedrazzoli, tam-
bém destaca que a parceria para
criação do novo centro de pes-
quisas trará benefícios a todos
os envolvidos. “A universidade
ganha com royalties, o governo,
com impostos de produtos que
vierem a ser desenvolvidos e a
empresa, com o desenvolvimen-
to de novos produtos e tecnolo-
gias. Vamos deixar de ser repli-
cadores de tecnologia para ser-
mos geradores e disseminado-
res”, avalia.

A sede do SPARCBio fica no

Departamento de Entomologia e
Acarologia da Esalq, mas tem
integração com outras universi-
dades e instituições no Brasil e
exterior. Há parcerias com ins-
tituições brasileiras como Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp), Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), Univer-
sidade Federal de Viçosa (UFV)
e Embrapa.

No exterior, as parcerias são
com pesquisadores de institui-
ções como University of Min-
nesota e University of Califor-
nia, ambas dos Estados Unidos,
Institut National de la Recherche
Agronomique/INRA (França) e
University of Copenhagen (Di-
namarca).

O centro conta com a partici-
pação de diversos pesquisadores
e especialistas diretamente envol-
vidos com o projeto e com as se-
guintes linhas de pesquisa: desco-
berta de novos agentes biológicos
de controle; desenvolvimento de
novas tecnologias e geração de
conhecimento em manejo inte-
grado de pragas e doenças.

Desafios
O professor José Roberto

Postali Parra, diretor do SPAR-
CBio, ressalta a importância da

difusão de conhecimento que
será feita pelo centro.  “O pro-
jeto tem como um dos desafios
a mudança de cultura dos produ-
tores rurais brasileiros em rela-
ção à competitividade e repro-
dutibilidade das tecnologias de
controle biológico, na compara-
ção com os agroquímicos. A pro-
posta é desenvolver pesquisas de
alto nível, atender o agricultor e
desenvolver um modelo global
de controle biológico para a
agricultura de regiões tropi-
cais”, explica.

Para o diretor da Esalq, pro-
fessor Durval Dourado Neto, a
instalação do SPARCBio na
Esalq consolida uma das mis-
sões da universidade, a de pro-
mover conhecimento e recursos
para o desenvolvimento do País.

“Essa parceria envolvendo
agentes públicos e privados,
amplia o desenvolvimento da
ciência aplicada em prol de
uma agricultura eficiente e
atende as demandas dos mer-
cados nacional e internacio-
nal. O envolvimento da Esalq
nessa ação firma mais uma vez
o município de Piracicaba
como hub de inovação e em-
preendedorismo do agronegó-
cio brasileiro”, afirma.

Prefeito torna sem efeito lançamento do
 IPTU em imóveis do Ipiranga até fim da

análise dos pedidos de isenção
O prefeito Bruno Covas de-

terminou tornar sem efeito a
notificação de lançamento do
IPTU 2020 dos imóveis da re-
gião do Ipiranga, que solicita-
ram a isenção do IPTU por cau-
sa da enchente ocorrida no ano
passado na região, até a con-
clusão da análise por parte da
Prefeitura, por entender que o
cidadão não pode ser ainda mais
penalizado pela demora na aná-
lise dos processos. 

A Prefeitura de São Paulo

esclarece que houve uma quan-
tidade atípica de solicitações de
isenção do IPTU de imóveis lo-
calizados na região do Ipiranga,
onde em 2019 foi decretada si-
tuação de emergência devido ao
excesso de chuvas. 

Para efeito de comparação,
nos últimos cinco anos a Pre-
feitura deferiu 724 isenções de
IPTU, representado uma média
anual de 145. Em 2019, só de
imóveis da região do Ipiranga,
foram mais de mil solicita-

ções, o que atrasou a análise
dos processos. 

Aquele cidadão que solicitou
a isenção e ainda não fez o paga-
mento do IPTU 2020 pode des-
considerar a Notificação de Lan-
çamento. Quem já efetuou o pa-
gamento do IPTU 2020, ou de
alguma parcela, terá atendimen-
to especial na Subprefeitura do
Ipiranga para solicitar a restitui-
ção e, em até 30 dias, receberá
seu dinheiro de volta. 

Para solicitar restituição é

necessário comparecer à Pra-
ça de Atendimento da Subpre-
feitura do Ipiranga, com o
comprovante do pagamento e a
Notificação de Lançamento do
IPTU 2020. 

Serviço:
Endereço: Rua Lino Couti-

nho, 444
Horário de funcionamento:

segunda-feira a sexta-feira – das
8h00 às 17h00 (Praça de Aten-
dimento)

Pró-Sangue incentiva doação
 às vésperas do carnaval

O carnaval é um período
crítico para os hemocentros
do Estado em razão da queda
na coleta durante o feriado.
Para deixar os estoques abas-
tecidos, a Fundação Pró-San-
gue, vinculada à Secretaria
de Estado da Saúde, dá início
à tradicional campanha de
convocação dos candidatos
antes do carnaval. A Fundação
faz um apelo para que a popu-
lação doe sangue antes de cair
na folia.

Atualmente, os estoques
estão em níveis críticos so-
bretudo para os fatores do tipo
O-, O+ e B-. Para quem puder
participar , a dica é conferir

antes os pré-requisitos de do-
ação, disponíveis no site da
Pró-Sangue.  Há si tuações
“pós-férias” que” podem se
apresentar como impedimen-
to temporário, a exemplo das
viagens para certos países, es-
tados ou cidades.

Para doar sangue basta es-
tar em boas condições de saú-
de e alimentado, ter entre 16
e 69 anos (para menores de
idade, consultar site da Pró-
Sangue), pesar mais de 50 kg
e levar documento de identi-
dade original com foto recen-
te, que permita a identificação
do candidato.

Vale lembrar que é bom

evitar alimentos gordurosos
nas 4 horas que antecedem à
doação e, no caso de bebidas
alcoólicas, 12 horas antes. Se
a pessoa estiver com gripe ou
resfriado, não deve doar tem-
porariamente. Mesmo que te-
nha se recuperado, deve aguar-
dar uma semana para que es-
teja novamente apta à doação.

Eventualmente, outros im-
pedimentos poderão ser iden-
tificados durante a entrevista
de triagem, no dia da doação.
Para tanto, basta acessar o site
da Pró-Sangue e consultar
os pré-requisitos básicos para
doar. Como dica, a sugestão é
doar durante a semana, de se-

gunda a sexta, pois o tempo de
espera no atendimento é me-
nor.

Para horário de funciona-
mento dos demais postos de
c o l e t a
acesse www.prosangue.sp.gov.br ou
ligue para o Alô Pró-Sangue
(11 4573-7800).

Quem decidir doar duran-
te o feriado, é sempre bom
consultar o horário dos postos.
Vale reforçar que a Pró-Sangue
atenderá durante o período car-
navalesco, mas as unidades
funcionarão em esquema de
plantão, com turnos diferenci-
ados. Segue abaixo a grade de
atendimento do período.

MÍDIAS 
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR

NETO  vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Pau-
lo (SP). Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com  foi um dos
pioneiros no Brasil. A correspondência (EMAIL) do site
é  cesar@cesarneto.com  

.
C Â M A R A  
Em ano eleitoral, o prefeito Bruno Covas (PSDB) deve san-

cionar alguns projetos até de vereadores “em oposição”, desde
que atendam os interesses dos contribuintes-eleitores. Confira
os vereadores que aprovaram (ou em 1ª ou em 2ª votação) seus
projetos : ...   

.
D E 
... Adilson Amadeu (DEM), presidente Eduardo Tuma (4 -

PSDB), Holiday (ainda DEM), João Jorge (PSDB), Alessandro
Guedes (PT), Donato (PT), Eliseu Gabriel (PSB), Camilinho (2 -
PSB), Aurélio Nomura (PSDB), Reginaldo Trípoli (ainda PV),
Caio Miranda (ainda PSB), ...           

.
S Ã O    P A U L O  
... Sandra Tadeu (2 - DEM), Gilbertinho Jr. (PSC), Fabio Riva

(PSDB), Annemberg (ainda PSDB), Natalini (PV - adquirir - tipo
Parque Augusta - o terreno do Silvio Santos pra transformar em
Parque do Bixiga), Atílio (REPUBLICANOS), Gilson Barreto
(PSDB) e Paulo Frange (PTB)   

.
A S S E M B L E I A  ( S P ) 
O novo líder do PSL - deputado Rodrigo Gambale - não ataca

de público o colega Castelo Branco (sobrinho-neto do falecido
ex-Presidente, o Marechal Castelo Branco). Pro agora ex-líder
Gil Diniz, que segue representando a família Bolsonaro na ALESP,
a “fila anda” e a “vida segue”       

.
G O V E R N O  ( S P ) 
De volta da viagem pra vender investimentos pra Meca Finan-

ceira do mundo árabe (Dubai), João Doria (dono do PSDB ‘libe-
ral de centro’) vai tirando de letra gozações dos adversários so-
bre sua separação da esposa Bia. Uma coisa é a vida política, ou-
tra é a social e outra é a familiar

.
C O N G R E S S O ( B R )
Grande estrategista e gestor (na guerra e na paz), o vice-Pre-

sidente - general (na reserva) Mourão - pode até se fazer de mor-
to, mas tá muito vivo pra senadores e deputados federais de todos
os Estados. O ex-juiz federal e Ministro (Justiça) tá ainda mais.
Até 2022, quem viver verá     

.
P R E S I D Ê N C I A  ( S P ) 
Com a desvalorização do até então precioso deputado federal

Onix (DEM - RS), a Casa é Civil do governo Bolsonaro foi pra
um general do Exército, o mesmo da intervenção no Rio. O go-
verno Bolsonaro (ex-PSL e fundando seu partido “Aliança”) terá
como marca disciplina e hierarquia ?                 

.
P A R T I D O S 
Neste Carnaval, o PT (ainda dominado pelo Lulismo) pode

vestir, ou rasgar, a fantasia nos ‘blocos’ : ‘Raiz’ (candidatos e vice
das ‘esquerdas’), ‘Nutela’, que em SP engoliria o sapo que já en-
gole no Rio (ala do PSOL), ou “Vale Tudo”, junto e misturado pra
não ser rebaixado pro 2º grupo    

.
EDITOR
A Coluna (diária) de Política do jornalista  CESAR NETO  foi

se tornando referência na imprensa brasileira. Recebeu a “Meda-
lha Anchieta”  na Câmara de São Paulo e o “Colar de Honra ao
Mérito” na Assembleia do Estado de São Paulo.
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Coronavírus: nova
metodologia faz
China registrar

recorde de óbitos
Em apenas 24 horas, a China confirmou mais 254 mortos,

devido ao novo coronavírus. Também se registaram mais 15 mil
novos casos de infecção. A China voltou a registrar a maior mor-
talidade em um único dia, desde o início da epidemia. A alta dos
números ocorre devido à nova metodologia para contabilizar os
casos positivos.

Desde o início da epidemia, as autoridades chinesas só con-
tabilizavam como casos positivos, os pacientes com diagnóstico
confirmado em laboratório.

Nas últimas 24 horas, Pequim alterou o critério de contabili-
zação na província de Hubei, o epicentro da doença, batizada
Covid-19, passando a incluir também os casos de diagnóstico
médico, detectados com base nos sintomas do doente e nos re-
sultados de testes e exames.

Esta alteração traduziu-se em um número de infecções dez
vezes superior ao do dia anterior, e na maior mortalidade diária
desde que surgiu a epidemia. (Agencia Brasil)

Sobem para
44 novos casos de

coronavírus a bordo
de cruzeiro no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Ja-
pão afirmou que outros 44 casos de infecção pelo coronavírus
foram confirmados a bordo do navio de cruzeiro Diamond Prin-
cess.

Inclui-se um tripulante. Vinte nove infectados são japoneses.
O aumento no total de passageiros e tripulantes infectados

pelo vírus chega a 218.
Atualmente, a embarcação encontra-se sob quarentena, atra-

cada no porto de Yokohama, nas proximidades de Tóquio.

Idosos
O governo do Japão decidiu permitir que algumas pessoas a

bordo do cruzeiro Diamond Princess, afetado pelo surto de co-
ronavírus, desembarquem na sexta-feira (14). Entre essas pes-
soas estão idosos que possuem problemas crônicos de saúde.

Cerca de 3.500 pessoas  estão confinadas na embarcação. O
Ministério da Saúde tem pedido que passageiros permaneçam
em suas cabines até a próxima quarta-feira (19), período que
marca o fim de uma quarentena de duas semanas imposta após a
confirmação do primeiro caso.

Como há preocupação de que a saúde de alguns passageiros
esteja se deteriorando, o ministério decidiu na quinta-feira (13)
permitir que o desembarque de alguns deles.

Funcionários da pasta informam que pessoas de 80 anos ou
mais com problemas crônicos de saúde, e aquelas em cabines
sem janelas, terão prioridade.

As autoridades dizem que aqueles que preencherem os re-
quisitos e que desejarem desembarcar, terão permissão para fazê-
lo amanhã, caso testem negativo para o vírus. Após deixar o na-
vio, eles serão transferidos para instalações designadas pelo go-
verno. (Agencia Brasil)

A movimentação de cargas
nos portos brasileiros caiu 1,6%
em 2019, na comparação com o
ano anterior. Segundo a Agência
Nacional de Transportes Aquavi-
ários (Antaq), o resultado nega-
tivo deve-se principalmente à
queda na movimentação de mi-
nério de ferro, em decorrência
do problema gerado pelo rom-
pimento da barragem de Bruma-
dinho, em Minas Gerais, e devi-
do ao grande volume de chuvas
em algumas minas onde a em-
presa Vale opera.

De acordo com o anuário
estatístico referente ao ano pas-
sado, divulgado  na quinta-fei-
ra(13) pela Antaq, o setor por-
tuário nacional movimentou
1,104 bilhão de toneladas em
2019. Os terminais de uso pri-
vados (TUPs) foram responsá-
veis por 66% do total movimen-
tado, e os públicos (portos or-
ganizados), por 34%.

“Se o minério de ferro tives-
se repetido o resultado de 2018,
a situação seria outra, e teríamos
crescimento de 1,9% no total
movimentado”, disse o diretor-
geral da Antaq, Mário Povia. Ele
informou que o minério de ferro
representa 33% de toda a movi-
mentação portuária do país. Em
2019, a movimentação desse mi-
nério diminuiu em 39,2 milhões
de toneladas, na comparação com
2018, quando chegou a 367,8
milhões de toneladas.

O transporte de soja pelos
portos caiu 10% em relação ao
ano anterior, registrando movi-
mentação de 92,4 milhões de
toneladas nos terminais do país.
Outro fator que prejudicou a
movimentação portuária foi a

queda no Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos em um país)
da China, um dos maiores com-
pradores das  commodities  (pro-
dutos primários com cotação in-
ternacional) brasileiras.

Por outro lado, petróleo e
derivados tiveram aumento de
11% no mesmo período, che-
gando a 224,7 milhões de tone-
ladas. O milho, commoditiy que
tomou o lugar da soja em mui-
tas regiões, também aumentou
significativamente no uso do sis-
tema portuário para exportação,
atingindo 55,7 milhões de tone-
ladas, número 75% maior do que
o registrado em 2018.

Ranking
O porto mais movimentado

entre os organizados (públicos)
foi o de Santos, em São Paulo,
com 106,2 milhões de toneladas
movimentadas. Paranaguá, no
Paraná, ficou em segundo lugar,
com 47,5 milhões de toneladas,
seguido de Itaguaí, no Rio de
Janeiro, com 43,2 milhões de
toneladas.

Entre os portos privados, a
liderança foi do terminal Ponta
da Madeira, no Maranhão, que
movimentou 190,1 milhões de
toneladas, seguido de Tubarão,
no Espírito Santo, com 76,4 mi-
lhões de toneladas, e do Termi-
nal da Baía da Ilha Grande, no
Rio de Janeiro, que movimentou
51,9 milhões de toneladas.

Arco Norte
Entre os destaques apontados

pelo diretor-geral da Antaq es-
tão os portos localizados no cha-
mado Arco Norte, responsáveis

pela movimentação da soja e do
milho produzidos principalmen-
te no Centro-Oeste. Este grupo
é formado por seis portos da
Região Norte e um do Nordes-
te: Porto Velho, em Rondônia,
Miritituba, Barbacena e Santa-
rém, no Pará; Itacoatiara e Ma-
naus, no Amazonas; e Itaqui, no
Maranhão.

“Em apenas nove anos, esses
portos aumentaram em 491% a
movimentação de soja e milho
para o exterior”, informou o su-
perintendente de Estatística da
Antaq, Fernando Serra. Segundo
a agência, em 2010, os portos do
Arco Norte eram responsáveis
por 14,4% dos 42,5 milhões de
toneladas de milho e soja ex-
portados via portos. Serra res-
saltou que, em 2019, o per-
centual mais que dobrou, su-
bindo para 31,9%, de um total
de 113,8 milhões de toneladas
desses dois produtos.

De acordo com Mário Po-
via, alguns fatores explicam o
aumento de movimentação no
Arco Norte. “Estamos colhen-
do frutos de investimentos
feitos em infraestrutura des-
de o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), com o
objetivo de facilitar o acesso
a portos localizados ao Nor-
te”, explicou Povia, referindo-
se tanto ao modal rodoviário
(BR-163), quanto ao ferroviá-
rio (Ferrovia Carajás) e hidrovi-
ário (novos terminais portuári-
os, dragagens).

“Boa parte da produção do
Centro-Oeste, em especial de
Mato Grosso e de Rondônia,
mudou seu eixo de escoamento,
do Sudeste para o Arco Norte,

que é favorecido pela localiza-
ção da saída do Rio Amazonas,
muito mais perto do Canal do
Panamá [por meio do qual as
embarcações têm acesso ao
Oceano Pacífico] e dos merca-
dos europeu e norte-americano”,
acrescentou.

BR do Mar
Os diretores da Antaq mani-

festaram otimismo com o futu-
ro da cabotagem (navegação en-
tre portos de um mesmo país)
brasileira. Um dos motivos para
o otimismo é o projeto denomi-
nado BR do Mar, uma das fren-
tes de ação previstas no Progra-
ma de Parcerias de Investimen-
tos (PPI).

O BR do Mar é uma política
de estímulo à cabotagem, a ser
feita por meio de ajustes na le-
gislação visando a aumentar a
oferta, incentivar a concorrên-
cia, criar mais rotas e reduzir
custos desse tipo de navegação,
de forma a fazer dela uma alter-
nativa logística à rodovia.

“Claro que a greve dos ca-
minhoneiros foi um grande
contribuinte para isso”, disse
Povia. “Há muito espaço para
a cabotagem crescer no Bra-
sil, país que tem 8,5 mil qui-
lômetros de costa. Vale lem-
brar que produção e consumo
estão muito perto da costa bra-
sileira. Temos de azeitar isso”,
acrescentou.

O anuário estatístico refe-
rente a 2019 abrange 215 insta-
lações portuárias, sendo 34 por-
tos organizados; 147 TUPs, 32
estações de transbordo de carga
e duas instalações portuárias de
turismo. (Agencia Brasil)

O mercado de seguros naci-
onal fechou o ano de 2019 com
arrecadação de R$ 270,1 bi-
lhões, excluindo saúde suple-
mentar e o seguro de DPVAT. O
aumento nominal sobre o ano
anterior foi de 12,1%. Descon-
tada a inflação, o aumento real
em comparação a 2018 foi de
8,1%. Os dados foram divulga-
dos na quinta-feira (13), pela
Confederação Nacional das Se-
guradoras (CNSEG).

“O resultado foi bom”, co-
memorou o presidente da CN-
SEG, Marcio Coriolano.

De 2009 a 2014, o setor de
seguros brasileiro cresceu mais
de dois dígitos, superando o au-
mento do Produto Interno Bru-
to (PIB, a soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), com
maior crescimento, de 21,7%,
em 2012, “quando o Brasil esta-
va bombando”, disse Coriolano.

Com as expectativas econô-
micas começando a melhorar no
ano passado, o setor de seguros
experimentou uma recuperação
significativa, mostrando mudan-
ça no perfil dos contratos, com
a busca pela proteção contra in-
fortúnios eventuais, explicou
Coriolano. As provisões técni-
cas que garantem os riscos do
sistema atingiram a cifra inédita

Mercado de seguros
cresceu 12,1% em 2019

de quase R$ 1,2 trilhão, ativos
que retornam ao país sob a
forma de lastro para financia-
mentos e pagamento da dívida
pública.

Expectativas
Para 2020, as expectativas

são de que o setor segurador
poderá repetir o índice alcança-
do no ano passado, com desta-
que para os seguros de saúde e
vida, acumulação, patrimoniais,
rural, grandes riscos de enge-
nharia e de transporte, crédito
e garantia, marítimo e aeronáu-
tico. “Esses setores vão ala-
vancar mais os seguros”, disse
Coriolano, acrescentando que
tudo vai depender do aumento
da produção industrial e da re-
cuperação dos setores da in-
dústria nacional.

Em uma avaliação pessimis-
ta, a CNSEG prevê que o aumen-
to do setor segurador em 2020
poderá atingir 6,7%, subindo
essa taxa para 13,4%, em uma
perspectiva otimista. O índice
será alinhado ao longo do ano,
disse Marcio Coriolano, acres-
centando que o avanço menor ou
maior vai depender dos rumos da
economia, incluindo três fatores
principais, a produção, o empre-
go e a renda. (Agencia Brasil)

Jovens foram os mais atingidos por
piora no mercado de trabalho, diz FGV

Os jovens foram a parcela da
população que mais perdeu ren-
da no trabalho nos últimos cin-
co anos e é entre a juventude que
estão os maiores índices de de-
sigualdade, de acordo com a pes-
quisa Juventude e Trabalho do
Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getulio Vargas (FGV)
Social. Em entrevista à Agência
Brasil, o diretor da FGV Soci-
al, Marcelo Neri defende a edu-
cação como forma de melhorar
esse cenário.

A pesquisa mostra que entre
2014 e 2019, jovens de 15 a 29
anos perderam 14% da renda
proveniente do trabalho. Entre
os jovens mais pobres, esse per-
centual chegou a 24% e, entre
analfabetos, 51%. “O elemento
fundamental um para lidar com
essa situação é a educação. Não

se pode errar na educação”, diz.
De acordo com a publica-

ção, enquanto outros grupos
tradicionalmente excluídos
como analfabetos, negros e
moradores das regiões Norte e
Nordeste apresentam reduções
de renda pelos menos duas ve-
zes maior que a da média geral
nesse período de crise econômi-
ca no Brasil, esta perda foi cin-
co vezes maior entre jovens de
20 a 24 anos.

O desemprego, segundo
Neri, afetou os jovens, mas a
precarização do trabalho tam-
bém. “O desemprego é um com-
ponente importante, mas não é
o único e não é o maior. O de-
semprego é alto, mas a perda por
precarização, por informalidade
e redução de salário é tão gran-
de quanto o desemprego”, diz.

O cenário provoca descren-
ça entre os jovens. Neri diz que
30% dos jovens brasileiros
acreditam que não têm perspec-
tiva de ascender socialmente
pelo trabalho. Isso colocar o
Brasil em 103º lugar em um
ranking de 130 países. No Peru,
esse percentual é 3%. ”As fer-
ramentas do jovem de inserção,
que na verdade são as ferramen-
tas de propulsão da economia,
educação e trabalho, na visão do
jovem esses elementos estão
aquém do que eles precisam”,
diz Neri.

Descrentes, o percentual dos
chamados nem-nem, ou seja,
aqueles que não estudam, nem
trabalham passou de 23,4% em
2014 para 26,2% 2019. Entre os
jovens que são chefes de famí-
lia, esse percentual cresceu de

15,19% para 22,67% no perío-
do. Entre mulheres, passou de
27,84% para 30,25%.

“O jovem tem que acreditar
que é possível subir na vida se-
não para que vai estudar e traba-
lhar para sobrevivência?”, diz o
diretor. “[A situação dos Nem-
Nem] é um vácuo que foi forma-
do e precisa ser ocupado com
coisas positivas e concretas. O
jovem tem que conseguir vis-
lumbrar isso, o que não está con-
seguindo com a situação atual”.

De acordo com Neri, uma
educação mais voltada para
a realidade do jovem, ensino téc-
nico para capacitar para o mer-
cado e melhorias no ambiente de
trabalho são fatores que podem
contribuir para melhorar o cená-
rio. O estudo está disponível na
internet. (Agencia Brasil)

BNDES anuncia foco na
promoção de fundos

patrimoniais filantrópicos
O presidente do Banco Na-

cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Gus-
tavo Montezano, anunciou  na
quinta-feira (13) a meta de pro-
mover no Brasil os fundos patri-
moniais filantrópicos, que po-
dem gerar mais desenvolvimen-
to e contribuir para a preservação
ambiental e para reduzir a desi-
gualdade financeira no país. É
importante a instituição adotar
uma nova modelagem de atuação
para garantir mais qualidade de
vida no país, disse Montezano.

Segundo ele, o mercado fi-
nanceiro já entendeu que a bus-
ca do lucro puramente financei-
ro não traz sustentabilidade, e
este é o caminho do banco. “Se
quer construir algo perene, en-
gajador, que multiplique, é im-
portante considerar os diversos
aspectos do lucro na criação de
valor de uma atividade empresa-
rial, seja pública ou privada.”

Montezano fez as declara-
ções no lançamento do livro 
Fundos Patrimoniais Filantró-
picos – Sustentabilidade para
Causas e Organizações, elabo-
rado pelo Instituto para o Desen-
volvimento do Investimento So-

cial (Idis), parceiro do BNDES.
“O que a gente está fazendo

hoje aqui no banco é uma ponta
de lança. O setor privado virá
atrás da gente, mas, por a gente
ter o privilégio de ser, ao mes-
mo tempo, o animal financeiro
e um ente institucional do setor
público, consegue jogar nos dois
lados.” Montezano disse que
existem poucas dúvidas de que
as empresas privadas e as públi-
cas, todas, seguirão a mesma di-
reção: “trabalhar para algo mais
além do lucro”.

Para Montezano, não existe
mais divisão entre os instrumen-
tos de financiamento, chamados
fundos de impacto, e a filantro-
pia, que está incluída na lista do
BNDES para captação de recur-
sos. “O mercado está se emba-
ralhando no bom sentido: o sis-
tema tradicional mistura-se ao
de filantropia ou de doações.
Então, é fundamental que nós,
como banco de desenvolvimen-
to brasileiro, atuemos como
peça chave disso. Faz parte da
nossa estratégia promover este
setor no Brasil.” Ele lembrou
que há uma certeza: “o governo
não conseguirá fazer sozinho

tudo que a sociedade precisa”.
Montenano ressaltou que é

oportuno o debate sobre fundos
patrimoniais filantrópicos e que
o novo plano trienal do banco
representa a volta da instituição
às origens, uma vez que foi cria-
do como banco de desenvolvi-
mento com o propósito de tor-
nar o Brasil mais competitivo e
contribuir para melhorar a qua-
lidade de vida do brasileiro. “A
sociedade, o mercado privado, o
sistema político, o mercado fi-
nanceiro, atualmente, estão en-
tendendo e relendo o que signi-
fica esse propósito, o que signi-
fica o lucro financeiro quando
conversa com o lucro social,
quando conversa com o lucro
ambiental”, afirmou.

Ele destacou, porém, que o
BNDES continuará pagando suas
contas e gerando lucro. A primei-
ra camada de metas do plano, até
2022, prevê obras de saneamen-
to de água e esgoto para 20 mi-
lhões de pessoas e projetos de
iluminação pública de qualidade
para 14 milhões de brasileiros.
Outra meta é fornecer banda lar-
ga para 8 milhões de pessoas
ainda sem acesso a essa tecno-

logia, financiar equipamentos
escolares para 1 milhão de alu-
nos e apoiar 450 mil micro e
pequenas empresas.

“Essas são as metas do BN-
DES para 2022. Como o banco
não está falando em dinheiro? Pois
é. O banco não está aqui pelo di-
nheiro. Está aqui pelo propósito.
Assim como o dinheiro é um vín-
culo importante, a parte de servi-
ços, de articulação política e em-
presarial, de juntar a sociedade em
torno disso é mais importante. O
BNDES não está se reposicionan-
do. Está se aprimorando”, afir-
mou Montezano.

De acordo com Montezano,
o BNDES tem atualmente uma
modelagem poderosa e eficien-
te na análise de estudos, de arti-
culação política, de articulação
privada, de captação de recursos,
mas que já foi extremamente fo-
cada na parte financeiro do crédi-
to e agora se voltou para o lado
social. “Se o nosso propósito é
melhorar o Brasil, melhorar a vida
das pessoas e ter um país mais
equalizado, tenho o capital, e é
importante respeitá-lo, mas é im-
portante também acrescentar isso
ao serviço.” (Agencia Brasil)
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Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni
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O presidente Jair Bolsonaro
confirmou na tarde da quinta-fei-
ra (13) duas mudanças em sua
equipe ministerial. O ministro-
chefe da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, deixará o comando da pas-
ta para assumir o lugar de Osmar
Terra no Ministério da Cidada-
nia. Com isso, Terra, que tem
mandato de deputado federal,
voltará para a Câmara. 

Para a Casa Civil, Bolsonaro
convidou o general Walter Sou-
za Braga Netto, que atualmente
ocupa a chefia do Estado Maior
do Exército, considerada a se-
gunda posição na hierarquia da
força militar. O anúncio foi fei-
to por Bolsonaro em uma publi-
cação no Twitter. 

Ainda de acordo com o pre-
sidente, a cerimônia de posse
nos cargos será realizada na ter-
ça-feira (18), no Palácio do Pla-
nalto, às 15 h. Bolsonaro não
informou quando as trocas serão
formalizadas no Diário Oficial
da União. 

Desde que assumiu o cargo,
há pouco mais de um ano, Jair
Bolsonaro fez um total de sete
mudanças no primeiro escalão.
Houve trocas no Ministério da

Educação (Ricardo Velez por
Abraham Weintraub), na Se-
cretaria-Geral da Presidência
(Gustavo Bebianno por Flori-
ano Peixoto e, em seguida, por
Jorge Oliveira), na Secretaria
de Governo (Santos Cruz por
Luiz Eduardo Ramos) e, na se-
mana passada, no Ministério
do Desenvolvimento Regional
(Gustavo Canuto por Rogério
Marinho).

Perfil
Aos 66 anos de idade, Braga

Netto é general do Exército Bra-
sileiro e ocupou importantes
funções militares. Em julho de
2016, foi nomeado Comandan-
te Militar do Leste, um dos oito
comandos nacionais do Exérci-
to, com sede no Rio de Janeiro.
Em 2018, ficou nacionalmente
conhecido após ser nomeado,
pelo então presidente Michel

Temer, como interventor
federal na segurança pública do
estado do Rio de Janeiro, cargo
que exerceu até o final do mes-
mo ano, durante a vigência da
intervenção. 

No Ministério da Cidadania,
Onyx deverá dar continuidade ao
trabalho de Osmar Terra, a quem
Bolsonaro agradeceu na mensa-
gem em que comunicou as mu-
danças. “Agradeço ao ministro
Osmar Terra pelo trabalho e de-
dicação ao Brasil e que terá con-
tinuidade na Câmara dos Depu-
tados”, postou. 

A pasta da Cidadania coman-
da as principais políticas soci-
ais do governo federal, incluin-
do o programa Bolsa Família,
que está em processo de refor-
mulação pela atual gestão. 

Onyx
Em sua conta no Twitter,

Onyx Lorenzoni disse que rece-
beu do presidente uma nova mis-
são que vai cumprir com o mes-
mo zelo, mesma dedicação e o
mesmo empenho “para melhorar
e transformar a vida dos brasi-
leiros e das brasileiras”. (Agen-
cia Brasil)

O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) decidiu, na quin-
ta-feira (13), prorrogar a atua-
ção do grupo de trabalho que
avalia a criação do mecanismo
do juiz de garantias. O grupo
avalia o impacto da mudança
nos tribunais de Justiça em
todo o país. Com a medida, o
trabalho será realizado até 30
de junho.

Apesar do trabalho realiza-
do pelo CNJ, a aplicação do
juiz de garantias está suspenso,
por tempo indeterminado, por
uma decisão do vice-presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-

CNJ prorroga trabalhos
do grupo que analisa

juiz de garantias
ral (STF), ministro Luiz Fux.

Em janeiro, Fux anulou  li-
minar proferida pelo presiden-
te do STF, Dias Toffoli, que
validou a aplicação do juiz das
garantias, mas adiou a aplica-
ção por seis meses.

A decisão de Fux foi moti-
vada por nova ação protoco-
lada pela Associação Nacio-
nal dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp). Para
a entidade, a medida deveria
ser suspensa até o julgamen-
to definitivo por violar prin-
cípios consti tucionais.
(Agencia Brasil)

Ministro diz que licença do linhão
Manaus-Boa Vista deve sair em abril
O ministro de Minas e Ener-

gia, Bento Albuquerque, disse  na
quinta-feira  (13) que a licença
de instalação do linhão de trans-
missão de energia entre Manaus
e Boa Vista deve sair em abril.

“Estamos trabalhando com o
cronograma para que a gente
obtenha essa licença em abril”,
disse à Agência Brasil. A ideia,
segundo o ministro, é que  Ro-
raima faça parte do Sistema In-
terligado Nacional (SIN) em até
dois anos, garantindo que a po-
pulação do estado disponha de
segurança energética. Hoje, o
estado é abastecido por terme-
létricas.

Além da segurança energéti-
ca, ressaltou o ministro, quando
Roraima estiver interligada ao

SIN o custo da energia deve fi-
car mais barato em todo o país.
“Hoje, só o custo das termelé-
tricas a diesel de Roraima custa
à população brasileira cerca de
R$ 2,4 bilhões por ano. E todos
pagam”, ressaltou.

Em 2011, a concessão da in-
terligação elétrica entre Manaus
e Boa Vista foi licitada pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e deveria 
ter entrado em operação em
2015. O sistema de transmis-
são, composto por duas li-
nhas de transmissão em 500
kV (Lechuga – Equador e
Equador - Boa Vista, locali-
zadas nos estados do Amazo-
nas e Roraima), tem como
objetivo integrar a capital de

Roraima ao SIN. A vencedora
da licitação foi a Transnorte
Energia.

ICMS
Após dar palestra no Sin-

dicato da Habitação em São
Paulo (Secovi), o ministro
disse que o projeto de mudan-
ças nas regras do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), que
consta da proposta de reforma
tributária, deve ficar pronto
até o final deste mês. Segun-
do ele, a proposta de reforma
tributária deve ser encaminha-
da ao presidente Jair Bolsona-
ro logo após o carnaval. De-
pois ela seguirá para
apreciação no Congresso.

Segundo o ministro, os
governadores não devem se
preocupar com as mudanças
que estão sendo propostas
para o ICMS. “Os governado-
res não devem se preocupar
com nada porque isso está
sendo tratado de forma bas-
tante transparente. Isso aí não
é uma questão particular do
ICMS nem dos combustíveis.
Temos, sim, que adotar um
processo tributário que per-
mita que o combustível tenha
preço justo ao consumidor e
também temos que conside-
rar as finanças e as expectati-
vas de arrecadação de todos os
entes, sejam eles a federação, os
estados ou os municípios”.
(Agencia Brasil)

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, dis-
se  na quinta-feira (13) que o
modelo para a nova concessão
da Via Dutra, que liga São Pau-
lo ao Rio de Janeiro, vai permi-
tir uma redução de pelo menos
20% da tarifa de pedágio.

Atualmente, o valor total para
ir de uma capital a outra está em
cerca de R$ 60 e deve ficar, se-
gundo a estimativa, abaixo de R$
50. “Vai pagar menos tarifa do que
paga hoje, tendo muito mais inves-
timentos”, ressaltou o ministro ao
fazer uma apresentação do proje-
to na Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

De acordo com o ministro,
a disputa pela administração da
via será feita a partir de uma
combinação entre a oferta de
menor tarifa e o pagamento de
outorga pela concessão.

A ideia é que as empresas não
reduzam demais o preço do pedá-
gio e depois fiquem sem caixa para
a administração da estrada. “No
leilão, vamos estabelecer um pa-
tamar de desconto. Na competi-
ção, a tarifa vai baixar ainda mais
[do que 20%]. E a partir do mo-
mento em que atingimos um teto,
mudamos para outorga, porque é
uma maneira de preservar o caixa
e garantir que, de fato, o investi-
mento vai ser feito”, explicou.
Freitas acredita que o leilão pos-
sa ser realizado ainda este ano.

Estão previstos R$ 32 bilhões
de investimentos para manuten-
ção e melhorias na rodovia. A con-
cessão deve englobar ainda a ro-
dovia Rio-Santos. Segundo Frei-
tas, a intenção é viabilizar obras
na rodovia que, se fosse  conce-
dida sozinha, não teria sustentabi-

Pedágio da Via Dutra vai
 ficar 20% mais barato com

nova concessão
lidade econômica. “A maneira que
encontramos de fazer investimen-
tos na Rio-Santos foi através da
Dutra”, justificou o ministro.

O projeto para nova conces-
são da rodovia após o fim do con-
trato atual, sob administração da
CCR, prevê a duplicação de 215 qui-
lômetros e 315 quilômetros de no-
vas faixas. Com isso, a Rio-Santos
deverá passar a ser pista dupla do Rio
de Janeiro até Angra dos Reis.

Devem ser construídos ainda
40 quilômetros de vias marginais.
Além disso, haverá um forte pro-
jeto de monitoramento por câme-
ras e de iluminação por lâmpadas
de led. “Nós vamos ter ilumina-
ção de led na rodovia inteira, câ-
meras a cada 500 metro e interli-
gação com órgãos de segurança”,
enfatizou Freitas.

Pedágio em Guarulhos
Entre os pontos controversos

da proposta está a cobrança de
pedágio no trecho entre São Pau-
lo e Guarulhos, município da re-
gião metropolitana com principal
aeroporto Grande São Paulo.
Com a implantação do chamado
sistema free flow, que cobra pela
distância percorrida, a estimativa
é que a tarifa para trafegar entre
as duas cidades fique em torno de
R$ 1,90. O tráfego pelas vias mar-
ginais, no entanto, poderá ser fei-
to de forma gratuita.

Durante a reunião com o mi-
nistro, o prefeito de Guarulhos,
Gustavo Henric Costa, questionou
sobre a possibilidade de ao menos
os moradores da cidade serem
isentados da cobrança. De acordo
com ele, a rodovia é usada como
uma avenida pelos motoristas do
município. (Agencia Brasil)

STF exclui verba de combate
 à pobreza da dívida de
estados com a União

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quinta-feira
(13) que os valores do Fundo do
Erradicação da Pobreza dos es-
tados não podem ser usados pelo
governo federal para calcular o
montante da dívida estadual com
a União. O caso foi decidido em
um processo envolvendo a
Bahia, mas deve ter repercussão
em outras ações que estão em
tramitação na Corte.

Pela decisão, a União deve-
rá devolver ao governo da
Bahia os valores que foram
computados como dívida. O va-
lor do impacto nas contas públi-

cas não foi divulgado.
O Fundo de Combate e Erra-

dicação da Pobreza em nível na-
cional foi criado em 2001 com
objetivo de destinar recursos
suplementares para aplicação nas
áreas da educação, saúde e pro-
gramas sociais.

Nos estados, os recursos do
fundo são obtidos por meio do
aumento da alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre produ-
tos supérfluos em até 2%. A re-
ceita obtida com o aumento deve
ir obrigatoriamente para os fundos
estaduais. (Agencia Brasil)

A pedido da União, Fux adia julgamento
de ações contra tabela do frete

O ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
decidiu na quinta-feira (13) adiar
mais uma vez o julgamento das
ações que questionam a constitu-
cionalidade do tabelamento do fre-
te rodoviário. Ele marcou outra
reunião entre as partes para 10 de
março, às 12h, em seu gabinete.

Fux atendeu a um pedido do
governo feito pelo advogado-
geral da União, André Mendon-
ça, que solicitou a realização de
mais uma audiência no gabinete
do ministro como “última ten-
tativa de buscar-se a concilia-
ção” entre governo, caminhonei-
ros e empresários. 

Marcado para a manhã da
próxima quarta-feira (19), o jul-
gamento das três ações sobre o
assunto deve agora ser retirado
da pauta pelo presidente do STF,
ministro Dias Toffoli. Fux não
indicou uma nova data para que
o assunto volte para a agenda do
plenário do Supremo. A análise

do tema é uma das mais aguarda-
das pelos agentes econômicos,
por ter impacto nos custos das
mais diversas cadeias produtivas.

Trata-se do segundo pedido de
adiamento feito pelo governo. O
tabelamento do frete estava pre-
visto para ser julgado em setem-
bro do ano passado, quando Fux,
que é o relator do tema no Su-
premo, atendeu a um primeiro
pedido do AGU para que a análi-
se do assunto fosse adiada.

Desde 2018, Fux realizou
ao menos duas reuniões a por-
tas fechadas entre caminho-
neiros, transportadores, setor
produtivo e representantes da
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) e do governo, sem
que nenhum consenso fosse al-
cançado. Em agosto daquele ano,
foi realizada também uma  audi-
ência pública.

No pedido protocolado na
noite de ontem (12), Mendonça
apelou para o discurso do pró-

prio Fux, que em decisão de
dezembro de 2018 disse priori-
zar “as vias amigáveis de diálo-
go para a solução das questões
sociais subjacentes ao julga-
mento da causa, inclusive com a
realização de audiências com as
partes interessadas e também de
audiência pública”.

A tabela de preços mínimos
de frete foi uma das principais
concessões feitas pelo governo
do presidente Michel Temer
para encerrar uma greve nacio-
nal de caminhoneiros, que durou
11 dias em maio de 2018 e cau-
sou graves desabastecimentos
nos mais diversos setores.

O instrumento, que continua
em vigor, foi instituído pela
Medida Provisória 832/2018,
convertida na Lei 13.703/2018,
e pela Resolução 5.820/2018, da
Agência Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), que regula-
mentou a medida.

Fux é o relator de três ações

diretas de inconstitucionalidade
(ADI) contra a medida, ajuizadas
pela Associação do Transporte
Rodoviário do Brasil (ATR Bra-
sil), que representa empresas
transportadoras; pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI)
e pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA).

As entidades alegam que a
tabela fere os princípios consti-
tucionais da livre concorrência
e da livre iniciativa, sendo uma
interferência indevida do gover-
no na atividade econômica. Elas
querem que seja concedida uma
liminar (decisão provisória) sus-
pendendo de imediato a vigên-
cia da tabela.

De seu lado, os caminhonei-
ros alegam que há uma distorção
no mercado e que, sem a tabela,
não têm condições de cobrir os
custos do serviço que prestam e
ainda extrair renda suficiente
para o próprio sustento. (Agen-
cia Brasil)

Tecpar amplia certificação
de orgânicos no País

O Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar) ampliou sua atu-
ação na certificação de produção
de orgânicos no Brasil em
2019. Atualmente 615 produto-
res rurais de sete estados têm a
certificação de orgânicos con-
cedida pelo Tecpar Certificação.

Recentemente, o instituto
prestou o serviço pela primeira
vez para propriedades de muni-
cípios da região Centro-Oeste.
O processo de auditoria e certi-
ficação de produtos orgânicos
foi realizado no Estado do Mato
Grosso, por meio de um contra-
to firmado com o Sebrae MT.
Foram certificados oito produ-
tores rurais e uma cooperativa
que cultivam produtos orgânicos
como guaraná, frutas, hortaliças
diversas, grãos e temperos.

Segundo o diretor-presiden-
te do Tecpar, Jorge Callado, a
demanda por este tipo de certi-

ficação para a agricultura orgâ-
nica vem crescendo devido ao
aumento da conscientização
mundial para as questões ambi-
entais e a produção sustentável
de alimentos.

“Cada vez o consumidor exi-
ge produtos sem resíduos que
possam prejudicar sua saúde e
que tenham causado o mínimo de
dano ao ambiente em seu pro-
cesso de produção. Por isso, o
Tecpar coloca sua experiência e
competência técnica para orien-
tar produtores de todo o país a
atenderem os requisitos e nor-
mas da produção orgânica”, afir-
ma Callado.

A gerente do Tecpar Certifi-
cação, Tânia Carvalho, explica que
para um produto ser comercializa-
do como orgânico ele necessita
ser certificado. “Uma das princi-
pais funções da certificação é ga-
rantir ao consumidor que o pro-

duto que está sendo adquirido foi
produzido dentro dos preceitos e
normas nacionais e internacionais
de produção orgânica”, explica.

Segundo Tânia, o selo Pro-
duto Orgânico Tecpar Cert ga-
rante ao consumidor que, duran-
te todas as etapas de produção e
processamento do produto cer-
tificado, não foram utilizados
agrotóxicos ou qualquer insumo
químico sintético. Também não
foram identificadas práticas que
comprometam a saúde humana,
animal, das plantas e do solo,
garantindo a manutenção e au-
mento da fertilidade do mesmo.

No Brasil, as atividades per-
tinentes ao desenvolvimento da
agricultura orgânica são regula-
mentadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), por meio do
decreto 6.323/2007.

Segundo levantamento do

Mapa, em menos de uma déca-
da, o número de produtores or-
gânicos registrados no Brasil
triplicou. O Cadastro Nacional
de Produtores Orgânicos — que
abrange as propriedades com
produção vegetal e animal cer-
tificadas — mostra que atual-
mente há no Brasil 19.535 pro-
dutores rurais de orgânicos cer-
tificados, dos quais 18% estão
no Paraná. O Tecpar já concedeu
certificações para clientes
oriundos dos estados do Amazo-
nas, Ceará, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo.

A certificação de produtos
orgânicos é apenas uma das áre-
as de atuação do Tecpar Certifi-
cação, que também certifica sis-
temas. Recentemente, a unidade
chegou à marca de 15 mil audi-
torias realizadas em 22 anos de
atuação. (aenpr)



Número de suspeitos de
coronavírus no Brasil cai para seis
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O Brasil tem, atualmente,
seis pessoas suspeitas de ter o
coronavírus Covid-19. Os dados
foram atualizados pelo Ministé-
rio da Saúde na tarde de quinta-
feira (13). De quarta-feira,
quando havia 11 casos suspeitos,
para quinta-feira, seis casos fo-
ram descartados – três em São
Paulo, dois no Rio de Janeiro e
um em Minas Gerais – e um foi
incluído, no Rio Grande do Sul.

Apesar da queda no número
de casos suspeitos, o ministério
evita considerar que o Brasil está
livre de sofrer um surto. Para o
secretário-executivo da pasta,
João Gabbardo, a escala de con-
taminação pode ser lenta e ainda
chegar ao país. Além disso, não
se descarta a hipótese do cons-
tante aumento de casos na China
e em outros países ainda trazer
consequências para o Brasil.

“O fato de ter passado 14
dias e achar que as pessoas que
deveriam ter vindo da China já
ficaram mais de 14 dias não sig-
nifica que, futuramente, não ve-
nham pessoas, tanto da China
como de outros países, e que
possam ser portadores do vírus”,

disse Gabbardo. “Porque à me-
dida que o vírus crescer em ou-
tros locais, como Alemanha ou
Estados Unidos por exemplo,
essas pessoas virão para o Bra-
sil e também poderão trazer a
doença”.

Em relação aos brasileiros
que vieram de Wuhan, cidade
considerada o epicentro do ví-
rus, e estão separados  cumprin-
do quarentena em Anápolis, o
secretário de Vigilância em Saú-
de do ministério, Wanderson
Oliveira, disse apenas que “es-
tão todos ótimos, super bem, a

gente tem mantido contato”.
Gabbardo também esclare-

ceu que o ministério já prevê a
aplicação de um protocolo da
Organização Mundial de Saúde
no qual será dispensada uma in-
vestigação detalhada para con-
firmar coronavírus caso o país
chegue a 100 casos confirma-
dos da doença. Apenas os sin-
tomas e determinadas caracte-
rísticas que aparecerem no
raio-x serão suficientes para
caracterizar a contaminação.
Esse procedimento está sendo
adotado em Hubei, província na

qual está localizada Wuhan.
Apesar do Brasil ainda não

ter nenhum caso confirmado,
Oliveira afirmou que o governo
trabalha com “todos os cenári-
os”, justificando tal planejamen-
to mesmo para uma hipótese ain-
da distante da realidade do país.

“Nós estamos trabalhando
para todos os cenários possíveis.
Inclusive nos piores cenários, ou
seja, a gente ter uma circulação
mais intensa do vírus, baseado
no que a China vem vivendo, ou
até mesmo não termos casos. A
nossa obrigação é deixar os ser-
viços preparados para atuarem
em condições de tranquilidade”.

Ainda não existe nenhum
caso de coronavírus confirmado
na América do Sul. Até hoje,
quando houve o anúncio de
uma nova metodologia adotada
pela China, 60.364 casos foram
contabilizados no mundo. So-
mente na China são 59.826 ca-
sos. O número de mortes che-
gou a 1.370 e 6.292 pessoas fo-
ram curadas. Nesta quinta-feira
houve a maior confirmação de
casos desde o início do surto.
(Agencia Brasil)

A atuação do Banco Central
(BC), que atuou no mercado
futuro de câmbio, impediu que
o dólar registrasse mais um
recorde. O dólar comercial
encerrou a quinta-feira (13)
vendido a R$ 4,336, com que-
da de R$ 0,015 (-0,35%).

No início da sessão, o dó-
lar continuou em trajetória de
alta, refletindo o fim da sessão
de ontem. Na máxima do dia,
por volta das 10h, a cotação
encostou em R$ 4,38. O câm-
bio só reverteu o movimento
depois de o BC anunciar um
leilão de US$ 1 bilhão em con-
tratos de swap cambial, que
equivalem à venda de dólares
no mercado futuro.

O dólar passou o resto do
dia oscilando entre R$ 4,33 e
R$ 4,34. A divisa acumula alta
de 8,04% em 2020. No fim da
tarde, o BC anunciou que fará
mais um leilão de US$ 1 bilhão
em contratos de swap  nesta
sexta-feira (14) pela manhã.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela realização de
lucros. Depois de dois dias se-
guidos de alta, o índice Iboves-
pa, da B3 (antiga Bolsa de Va-
lores de São Paulo), fechou
esta quinta com queda de
0,87%, aos 115.662 pontos.

Dólar cai e fecha abaixo de
R$ 4,34 após atuação do BC

Na quarta-feira , o dólar ul-
trapassou R$ 4,35 e fechou no
maior valor nominal desde a
criação do real. Nos últimos
dias, uma série de fatores do-
mésticos e internacionais tem
provocado turbulência no mer-
cado financeiro.

Entre os fatores domésti-
cos que têm pressionado o dó-
lar está a decisão recente do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central de
reduzir a taxa Selic – juros bá-
sicos – para 4,25% ao ano, o
menor nível da história. Juros
mais baixos desestimulam a
entrada de capitais estrangei-
ros no Brasil, também puxan-
do a cotação para cima.

Na China, o receio de que o
surto de coronavírus traga im-
pactos para a segunda maior eco-
nomia do planeta voltou a trazer
instabilidade no mercado inter-
nacional. A mudança de metodo-
logia de identificação do vírus
pelas autoridades chinesas fez o
número de casos disparar. 

Os contratos futuros das
principais bolsas de valores do
mundo passaram a registrar
queda após a notícia, que indi-
ca a possibilidade de o surto ser
maior que o inicialmente divul-
gado. (Agencia Brasil)

Mourão visita abrigos de
venezuelanos em Roraima

O vice-presidente Hamilton
Mourão esteve em Roraima, nos
últimos dois dias, para vistoriar
os trabalhos da Operação Aco-
lhida e conhecer as demandas
locais afetadas pelo alto fluxo
migratório de venezuelanos. Ele
cumpriu agenda no estado ao
lado do ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro. Em Boa Vista, Mourão e
Moro se reuniram com o gover-
nador do estado, Antonio Dena-
rium, e visitaram um dos maio-
res abrigos de imigrantes da
América Latina, o Rondon
3, que conta atualmente com
cerca de mil venezuelanos.

“Essa viagem está sendo in-
teressante para entender as ne-
cessidades de Roraima e o go-
vernador já apresentou as prio-
ridades dele e nós vamos buscar

solucionar o que for possível”,
disse Mourão, em entrevista
à TV Brasil, durante a visita ao
abrigo. Essa semana, o vice-
presidente assumiu o comando
do Conselho da Amazônia, co-
legiado que reúne 14 ministéri-
os para articular ações e políti-
cas públicas voltadas à região.

Desde a eclosão da crise
migratória venezuelana, em
2017, já chegaram ao Brasil cer-
ca de 200 mil cidadãos do país
vizinho. Para ordenar o fluxo
migratório, o governo federal
criou a Operação Acolhida, que
atua em três eixos. Na primeira
etapa, ainda na região de frontei-
ra, os imigrantes recebem o pri-
meiro atendimento e obtém  do-
cumentos para ingressar  de ma-
neira legal em solo brasileiro.
Na segunda fase, dentro dos

abrigos, eles recebem atendi-
mento médico, tomam vacinas e
aguardam o processo de interi-
orização, que é exatamente a ter-
ceiro eixo do programa, que con-
siste em viabilizar a mudança dos
imigrantes para outros estados
do país, onde possam recomeçar
a vida por meio da inserção no
mercado de trabalho e outras
oportunidades.

Mourão e Sergio Moro tam-
bém estiveram na cidade de Pa-
caraima, que faz fronteira com a
Venezuela. Segundo o ministro
da Justiça, a população local tem
reclamado dos impactos que o
fluxo migratório tem causado.

“Houve manifestações, nas
últimas semanas, reclamações
justas também da população,
porque o modo de vida dessas
pessoas foi alterado por esse

fluxo grande de venezuelanos.
Claro que o Brasil tem esse
compromisso humanitário com
a Venezuela, tem tentado tratar
essas questões da melhor forma
possível, inclusive minorar o incô-
modo para a população brasileira,
mas isso sempre gera alguns sobres-
saltos, então viemos  in loco ouvir
as pessoas, não só aquelas que cui-
dam da Operação Acolhida, mas as
pessoas dos abrigos, as pessoas
das ruas, lideranças locais, para ver
a melhor maneira de ajudar a mino-
rar ainda mais esses problemas”,
afirmou.

De acordo com Moro, a pas-
ta vai estudar formas de ajudar o
estado a aumentar o patrulha-
mento e a segurança pública da
região, que é uma das principais
demandas da população. (Agen-
cia Brasil)

A mineradora Vale anunciou,
na quinta-feira (13), que o proces-
so de descaracterização da Barra-
gem Doutor, da Mina Timbopeba,
demandará a evacuação de casas
na comunidade de Antônio Perei-
ra, a 40 quilômetros de Ouro Pre-
to (MG). O número exato de mo-
radores não foi divulgado. Eles
serão encaminhados para hotéis da
região e, posteriormente, para
moradias temporárias, que serão
alugadas pela mineradora.

De acordo com a minerado-
ra, o plano de descaracterização
da barragem será iniciado em mar-
ço e a realocação será temporá-
ria. “Importante ressaltar que se
trata de uma remoção preventiva
programada. A Barragem Doutor
está em nível 1 do Plano de Ação
de Emergência de Barragens de
Mineração (Paebm), que não exi-
ge evacuação da população à ju-
sante, e não recebe rejeitos des-
de março de 2019. Não há qual-
quer situação que exija a eleva-
ção de nível de emergência”, in-
formou a Vale em nota.

Segundo classificação da
Agência Nacional de Mineração
(ANM), a Barragem Doutor foi
construída por alteamento a
montante. É o mesmo método
associado às duas tragédias re-
centes da mineração. Em novem-
bro de 2015, o rompimento de
uma estrutura da Samarco matou
19 pessoas e casou destruição
na Bacia do Rio Doce. Já em ja-
neiro do ano passado, foi uma
barragem da Vale que se rompeu
em Brumadinho (MG) e desde
então 259 corpos já foram res-
gatados e 11 pessoas ainda es-
tão desaparecidas.

Após essa segunda tragédia,
foi sancionada pelo governador
de Minas Gerais, Romeu Zema,
a Lei Estadual 23.291/2019. Ela
instituiu a Política Estadual de Se-
gurança de Barragens, estabelecen-
do prazos para que o empreendedor
responsável por barragem alteada a
montante promova a descaracteri-
zação. Em âmbito nacional, a ANM
editou uma resolução com determi-
nação similar.

De acordo com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente de
Minas Gerais (Feam), 43 estru-
turas foram enquadradas no dis-
positivo da lei estadual, das quais
16 são da Vale. Para descaracte-
rizar todas elas, a Vale anunciou
investimentos de R$ 7,1 bilhões.
Em dezembro do ano passado, a
mineradora anunciou a conclu-
são da primeira descaracteriza-
ção, envolvendo a Barragem 8B,
na Minas de Águas Claras, em
Nova Lima (MG).

A remoção das famílias na
comunidade de Antônio Pereira
é mais um capítulo das evacua-
ções realizadas após a tragédia
de Brumadinho. No mês passa-
do, a Vale estimava que cerca de
450 famílias (link: 4) estão fora
de suas casas em Minas Gerais.
A mineradora deve assegurar a
elas, além da hospedagem, ali-
mentação, transporte e itens de
necessidade básica.

Fomento Paraná reduz juros para
operações de microcrédito

Vale evacua casas próximo a
barragem em Ouro Preto

A situação decorre do pen-
te-fino nas barragens realizado
após a tragédia de Brumadinho,
envolvendo desde vistorias da
ANM até ações judiciais movi-
das pelo Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) para pe-
dir a paralisação das atividades
em determinadas minas. Como
resultado, dezenas de barragens
foram consideradas inseguras e
ficaram impedidas de operar. Em
alguns casos, foram determina-
das evacuações de comunidades 
pela Justiça ou pela ANM.

Segundo as normas vigentes,
quando a situação da barragem
exige a elevação do nível de
emergência para 2 ou 3, é obri-
gatória a retirada de famílias da
zona de autossalvamento, isto é,
da área que seria alagada em me-
nos de 30 minutos caso ocorra
um rompimento. A Vale possui
atualmente quatro barragens no
nível 3, o alerta máximo que sig-
nifica risco iminente de ruptura.

No nível 2, estão outras qua-
tro estruturas da Vale, inclusive
a Barragem Capitão do Mato, no
município de Nova Lima, que
teve sua situação alterada nesta
semana. A mineradora informou
na terça-feira (11) a sua elevação
para nível 2. “Em decorrência do
volume de chuvas, superior à
média histórica registrada na re-
gião, alguns instrumentos da es-
trutura apontaram alterações tem-
porárias no nível de água, já ten-
do, neste momento, retornado aos
níveis normais. A barragem per-
manecerá preventivamente em
nível 2 até a conclusão da análise
técnica do histórico e das con-
dições atuais da estrutura”, infor-
mou a mineradora.

Apesar da elevação do nível,
não houve novas evacuações. Se-
gundo a Vale, os moradores já
haviam sido realocados. A zona de
autossalvamento é similar à da
Barragem Vargem Grande, que
está em descomissionamento. A
estrutura chegou a atingir o nível
2, mas em junho do ano passado
foi rebaixada para nível 1.

Em Nova Lima, em 28 de ja-
neiro foi anunciado que quatro
famílias precisaram ser retiradas
de suas casas. Os imóveis estão
situados em Macacos, comuni-
dade com uma área ameaçada
pela barragem B3/B4, uma das
estruturas da Vale que se encon-
tra em nível 3.

“A medida, de caráter pre-
ventivo, leva em conta o Termo
de Compromisso firmado com
o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) para revisão
dos estudos de dam break de to-
das as barragens em Minas Ge-
rais”, informou a Vale. Segun-
do a mineradora, resultados
preliminares do estudo da B3/
B4 sugeriram que a área ala-
gada, em um cenário extremo
de rompimento, é maior do
que se estimava anteriormen-
te. Assim, a evacuação reali-
zada no ano passado não havia
incluído essas quatro famíli-
as. (Agencia Brasil)

A Fomento Paraná, institui-
ção financeira do Governo do
Estado, anunciou a redução nas
taxas de juros nas operações de
microcrédito, tanto para contra-
tações normais quanto para o
Banco da Mulher Paranaense. As
taxas foram reduzidas em 3 pon-
tos percentuais, o que represen-
ta 15,4% no microcrédito nor-
mal e até 22,4% na linha exclu-
siva para o público feminino.

A menor taxa de juros do
microcrédito, que era de 1,49%
ao mês, cai para 1,28% para cli-
entes com menor risco de crédi-
to, classificados como bons pa-
gadores, e também empreende-
dores que fazem cursos de capa-
citação gerencial do Sebrae-PR
ou do Bom Negócio Paraná. Já
em relação ao Banco da Mulher,
o índice passa de 0,98% para
0,76%, uma variação de 22,4%.

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior lembra que este
foi o segundo corte promovido
pela agência em menos de um
ano. “É mais uma medida de
apoio aos empreendedores, para
que pequenos negócios prospe-
rem, contratem trabalhadores e
contribuam para movimentar a

economia”, diz o governador.
“A política de desenvolvi-

mento econômico deve abranger
melhoria da infraestrutura do
Estado e ações para atração de
investimentos, mas também cré-
dito e suporte aos pequenos ne-
gócios, porque eles capilarizam
a geração de renda e na sua mai-
oria concretizam sonhos de ho-
mens e mulheres empreendedo-
res. A redução dos juros do mi-
crocrédito tem também forte
conotação social”, afirma.

A redução nas taxas do mi-
crocrédito foi anunciada pelo
diretor-presidente da Fomento
Paraná, Heraldo Neves, duran-
te reunião do secretariado,
terça-feira (12), no Palácio
Iguaçu.“O Governo do Estado
procura colaborar com quem
quer gerar riquezas, emprego
e renda no Paraná. Essa dimi-
nuição dos juros acompanha
uma tendência nacional e vem
em boa hora para impulsionar
ainda mais a economia parana-
ense”, destacou o vice-governa-
dor Darci Piana.

O microcrédito é o segmen-
to que apresenta maior procura e
maior volume de operações na

Fomento Paraná. Segundo Neves,
foram liberados R$ 357 milhões
em 34 mil contratos nos últimos
dez anos. O volume passou de R$
10,4 milhões contratados em
2010 para R$ 62,1 milhões em
2019, quando foram firmados
mais de 5.300 contratos.

Em relação ao Banco da
Mulher, o índice passa de 0,98%
para 0,76%, uma variação de
22,4%. O programa, lançado
pelo governador Ratinho Junior
no ano passado, possui atual-
mente 1.171 contratos em vigor,
representando um crédito de R$
14,8 milhões já colocado no
mercado. “É um elemento mui-
to importante para manter o am-
biente favorável da economia no
Estado”, destaca Heraldo Neves.

De acordo com ele, a justi-
ficativa para a redução é que o
Governo Federal baixou a taxa
Selic, de 6,50% ao ano, mesma
época do ano passado, para
4,25% anunciados na semana
passada. A expectativa de infla-
ção também está mais baixa, ca-
minhando para fechar 2020 em
torno de 3,25%.

“A decisão de redução das
nossas taxas considera uma lei-

tura do mercado de crédito e
acompanha os custos de capta-
ção de recursos, que também
estão em queda”, explica Neves.

A primeira redução de juros
por parte da Fomento Paraná na
gestão Ratinho Junior ocorreu
em abri l do ano passado. Na oca-
sião, as taxas para empresas de
micro, pequeno e médio portes
tiveram diminuíram em média
1,29 ponto percentual ao ano, en-
quanto no microcrédito a redução
foi de 3,32 pontos percentuais.

A menor taxa de juros do mi-
crocrédito, que era de 1,73% ao
mês, havia caído para 1,49% e
agora passa a ser de 1,28% ao mês.

“O crédito tem se tornado
cada vez mais importante, por-
que cada real investido tem um
efeito multiplicador importante
para geração de empregos, ren-
da e de tributos, que são impor-
tantes para a execução de políti-
cas públicas”, ressaltou Neves.

Participaram da reunião em
que foi anunciada a redução da
taxa de juros o líder do Governo
na Assembleia Legislativa, depu-
tado estadual Hussein Bakri, e o
vice-líder, deputado estadual Ti-
ago Amaral. (AENPR)

Rio: Defensoria pede proibição de
operações policiais perto de escolas

A Defensoria Pública do Es-
tado do Rio de Janeiro pediu  na
quinta-feira (13) à 1ª Vara da In-
fância e Juventude e do Idoso da
Capital que proíba a realização de
operações das forças de seguran-
ça no entorno das creches e es-
colas públicas estaduais e muni-
cipais. A Ação Civil Pública pre-
vê multa de R$ 1 mil por dia de
aula perdido em razão de tirotei-
os causados por operações.

O pedido foi elaborado por
defensores da Coordenadoria de
Defesa da Criança e do Adoles-
cente (Cdedica) e inclui ainda a
condenação do Estado a pagar R$

1 milhão por danos morais cole-
tivos, pela exposição de crianças
e adolescentes a situações de vi-
olência nas portas das escolas.

Se confirmados pela Justiça,
os valores arrecadados com mul-
tas e condenações deverão ser
revertidos para o Fundo para a
Infância e Adolescência e usados
em projetos que reduzam danos
causados a estudantes impactados
pela violência institucional.

Também fazem parte da ação
pedidos de liminar para obrigar os
órgãos de segurança a seguirem
uma instrução normativa elabora-
da pela antiga Secretaria Estadual

de Segurança que proíbe operações
policiais próximas a unidades de
ensino e creches, nos horários de
maior fluxo de entrada e saída de
pessoas. A instrução também veta
a utilização desses locais como
bases das forças de segurança.

Outros pedidos liminares são
a proibição de voos de helicóp-
teros sobre as escolas, a criação
de um comitê para monitorar a
educação em áreas com alto ín-
dice de violência, e a elaboração
de um calendário de reposição
para as aulas perdidas em razão
da violência.

Segundo a defensoria, houve

700 episódios em que escolas
municipais precisaram ser fecha-
das no ano passado. No caso das
escolas estaduais, a perda de dias
letivos chega a 59 apenas nos
bairros de Acari, Penha e Irajá.

Os defensores também pe-
dem que sejam criados  grupos
de suporte em cada escola para
a orientação de pessoas durante
a ocorrência de um tiroteio.
Além disso, o pedido inclui uma
reparação simbólica para o re-
conhecimento das vítimas letais
da violência, com a renomeação
de escolas com seus nomes.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ADRIANA APARECIDA DE FREITAS DOS SANTOS,
BRASILEIRA, CASADA, CONSULTORA TECNICA, RG 29.525.381-2-SP, CPF:
176.644.518-76. Imóvel sito à: RUA RUI DE MORAIS APOCALIPSE, Nº 312, AP 73,
LOCALIZADO NO 7º ANDAR DO  EDIFICIO JURITI, BLOCO 19, INTEGRANTE DA
FASE II DO CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR BOGHOS BOGHOSSIAN, 40º
SUBDISTRITO BRASILANDIA, SÃO PAULO/SP.  Será realizado no seguinte dia e
horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA
ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP  e 2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020,
DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/
SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar,
para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
- EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes
ao financiamento imobiliário contrato nº 802600065753-8, relativo ao imóvel acima
descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 18º Cartório de Registro de Imóveis
de SÃO PAULO, sob nº 113150.

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.

SED: 458

13, 14 e 15/02/2020
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COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 

20 de fevereiro de 2020, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento 

nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA: 
- 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COHAB-SP; 2 - ALIENAÇÃO 
DO IMÓVEL CARACTERIZADO PELA ÁREA REMANESCENTE SITUADA NA RUA DOS 
JAPAREIRAS S/Nº ESQUINA COM A RUA INTEGRADA, LOTE 10 DA QUADRA 2-C DO 
CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração

Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP
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Nossa Senhora do Ó Participações S.A. - CNPJ/MF nº 12.970.783/0001-15 - NIRE 35.300.385.861
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária. Em 21/10/2019 às 16h, na sede social. Mesa: Presidente 
- Luiz Augusto Saraiva; Secretário - Mario Luiz Saraiva. Convocação: dispensada.  Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. Deliberações: aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, as 
seguintes matérias: I-(a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as contas dos administradores 
da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; I-(b) A Sociedade apurou resultado 
positivo, com base nas demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018, no importe total 
de R$ 14.736.961,17, dos quais o valor de R$ 736.848,06  foram utilizados para constituição da Reserva Legal 
Obrigatória, totalizando o saldo da Reserva Legal de Capital R$ 8.208.053,79, e o restante ficou alocado na 
conta de Reserva de Lucros. A Sociedade efetivamente distribuiu Lucros no valor de R$ 4.838.800,00,  restando 
um saldo de Reserva de Lucros no valor de R$ 114.110.213,23, totalizando as Reservas da Sociedade o valor 
de R$ 122.318.267,02, os quais permaneceram à disposição dos acionistas. A Sociedade efetuou Ajuste por 
Variações Patrimoniais no valor total de R$ 3.233.253,33; II- Ratificada a destinação dada ao resultado liquido 
apurado pela sociedade no exercício social findo em 31/12/2017, da seguinte forma: A Sociedade apurou 
resultado positivo, com base nas demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2017, no importe 
total de R$ 32.165.979,82, dos quais o valor de R$ 2.257.397,68 foram utilizados para constituição da Reserva 
Legal Obrigatória, totalizando o saldo da Reserva Legal de Capital R$ 7.471.205,73, e o restante ficou alocado 
na conta de Reserva de Lucros.  A Sociedade efetivamente distribuiu Lucros no valor de R$ 3.910.000,00, 
restando um saldo de Reserva de Lucros no valor de R$ 104.948.900,12, totalizando as Reservas da Sociedade 
o valor de R$ 112.420.105,85, os quais permaneceram à disposição dos acionistas; e (III)- Ratificada a escolha 
da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. SP, 21/10/2019. Luiz Augusto Saraiva - Presidente; Mario 
Luiz Saraiva - Secretário. JUCESP 003.036/20-0 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2018 2019
Ativo 12.693.794,11 14.068.006,18
Ativo Circulante 11.631.612,12 13.114.333,14
Disponivel 1.108.863,87 469.286,77
Caixa 121.554,54 166.315,00
 Bancos 527.678,16 169.860,13
 Aplicacoes Financeiras 459.631,17 133.111,64
Realizavel Curto Prazo 4.637.097,84 6.383.765,11
 Duplicatas Receber 3.746.304,87 4.007.468,50
 Outras Contas a Receber 852.287,78 2.340.728,73
 Premio de Seguro 38.505,19 35.567,88
Estoques Produtos Acabados 5.885.650,41 6.261.281,26
 Mercadorias em Estoque 5.884.893,14 6.223.427,98
 Mercadorias Poder Terceiros 93.013,21 1.057.326,30
 (-)  Mercadorias de Terceiros 92.255,94 1.019.473,02
Ativo Imobilizado 1.062.181,99 953.673,04
 Investimentos 27.180,54 27.180,54
 Incentivos Fiscais EMBRAER 5.723,39 5.723,39
 Incentivos Fiscais FINAM 7.173,50 7.173,50
 Direito Uso de Linha Telefonica 14.283,65 14.283,65
 Imobilizado Geral 1.035.001,45 926.492,50
 Custo e Correção 3.553.673,84 3.706.714,63
 (-) Depreciação 2.518.672,39 2.780.222,13

2018 2019
Passivo 12.693.794,11 14.068.006,18
Passivo Circulante 6.373.780,90 9.233.636,35
Exigivel 4.163.940,15 7.603.245,73
 Fornecedores Nacionais 3.496.542,33 3.250.348,92
 Contas a Pagar 25.479,32 8.481,33
 Pro Labore a Pagar 147,18 352,88
 Provisao Para Ferias 346.550,70 339.443,84
 Seguros a Pagar 28.384,03 27.110,76
 Salario a Pagar 113.740,05 107.080,74
 Dividendos a Pagar 153.096,54 3.870.427,26
Exigivel Curto Prazo 2.209.840,75 1.630.390,62
 Contribuição Assitencial Recolher 1.815,83 857,83
 ICMS a Recolher (24.070,43) 50.656,67
 PIS a Recolher 12.650,38 19.049,85
 IRRF a Recolher 57.810,09 54.436,09
 IRPJ a Recolher 133.131,33 163.925,94
 Contribuição Social a Recolher 74.874,48 90.885,67
PIS COFINS e CS a Recolher 1.909,52 1.192,19
 ISS a Recolher 13,13 226,22
Emprestimos Bancarios 1.800.000,00 607.500,00
 COFINS a Recolher 66.695,90 87.922,37
 INSS a Recolher 63.883,99 61.518,41
 FGTS a Recolher 20.626,53 20.131,66
Emprestimos de Sócios – 330.000,00
Adiantamento Clientes 500,00 142.087,72
Patrimonio Liquido 6.320.013,21 4.834.369,83
 Capital Social 2.550.000,00 2.550.000,00
 Reserva de Capital 45.544,61 45.544,61
 Reserva Incentivos FINOR 7.137,85 7.137,85
 Lucro do Exercicio 3.717.330,75 2.231.687,37

2018 2019
Receita Operacional Bruta 29.650.403,38 32.064.980,56
Vendas Mercadorias Matriz/Filiais 29.650.403,38 32.064.980,56
(-) Impostos 5.210.074,62 5.748.184,04
(-) Devoluções 941.442,62 922.783,74
Lucro Operacional Liquido 23.498.886,14 25.394.012,78
(-) Custo Mercadoria Vendida 15.484.281,63 17.065.831,55
Lucro Operacional 8.014.604,51 8.328.181,23
(-) Despesas Administrativas 5.095.798,32 5.464.242,10
(-) Despesas Vendas 171.462,42 277.052,60
(-) Despesas Financeiras 364.029,41 464.119,93
(-) Depreciações 298.575,17 342.723,50
(+) Receitas Financeiras 1.632.591,56 451.644,27
Lucro antes Contribuição Social 3.717.330,75 2.231.687,37
Lucro ou Prejuizo do Exercicio 3.717.330,75 2.231.687,37

Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante 11.631.612,12 13.114.333,14 1.482.721,02
Passivo Circulante 6.373.780,90 9.233.636,35 2.859.855,45
Capital 5.257.831,22 3.880.696,79 (1.377.134,43)

2019
(+) Lucro Liquido do Exercicio 2.231.687,37
 + Ajustes 20.619,28
(+) Depreciação 342.723,50
Ajustes Variações das Contas do Ativo e Passivo
 Operacional (Exceto as Contas do Caixa/Banco/Aplicações)
(+) Variação Duplicatas a Receber (261.163,63)
(-) Perdas/Ganho Vendas de Bens Imobilizado (53.977,50)
(-) Variação dos Estoques 82.817,31
(-) Variação dos Fornecedores (246.193,41)
(+) Variação do Contas A Pagar 428.120,96
1. Caixa liquido proveniente das
  atividades operacionais 2.544.633,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(-) Pagamentos de Dividendos 1.905.056,78
3. Caixa liquido usado nas
  atividades de financiamento 1.905.056,78
Aumento Liquido ao Caixa e
  Equivalentes de Caixa (1+2+3) 639.577,10
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período 1.108.863,87
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 469.286,77
Variação das Contas Caixa/Banco/Equivalentes 639.577,10

IRSA ROLAMENTOS S.A.
CNPJ nº 57.496.580/0001-77
Demonstrativo Financeiro

Demonstração do Lucro Acumulado em 2019
Saldo Incial 3.717.330,75
Lucro/Prejuízo do Exercicio 2.231.687,37
Valor da conta de dividendos a pagar 
 referência ano anterior 153.096,51
(-) Dividendos Distribuidos 1.905.056,78
Total 4.197.057,85

Descrição Capital
Saldo 2.550.000,00
Lucro exercício 2.231.687,37
Reserva de Capital 45.544,61
FINOR 7.137,85
Totais 4.834.369,83

Notas Explicativas

Diretoria

Carlos Alberto Moreira da Silva - Contador CRC 102.123

monstrado ao custo de aquisição como determina a legislação do Imposto 
de Renda. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método 
linear, às taxas que levam em consideração a vida últil e econômica dos 
bens, considerando as taxas determinadas pela legislação do Imposto de 
Renda; As aplicações financeiras, foram registradas ao custo de aquisição, 
acrescidos de rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço 
patrimonial. 4. Em função da nova Lei nº 11.638/2007, foi incorporados ao 
Balanço o (DFC) Demonstração do Fluxo de Caixa, que está demonstrado 
pelo metodo indireto que indica todas as movimentações dos fluxos das 
atividades operacionais de investimentos e financiamento da empresa.

Ovimar Margiota - Diretor Presidente e Diretor Finaceiro
Carmencita Margita de Castro - Diretora Secretaria

Celso Margiota - Diretor Comercial.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração de Resultado

Demonstração Fluxo de Caixa em 31/12/2019

1. Operação: As atividades da Empresa compreendem, basicamente , 
a exploração da atividade comercial no ramo de vendas de Rolamentos, 
acoplamentos e outros produtos dentro do seguimento de peças e com-
ponentes para industria e outros afins. 2. Apresentação das demons-
trações financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as normas Brasileiras de Contabilidade - NBC instituídas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, já Adaptada às novas mudanças 
estabelecidas pela Lei nº 11.638/2007. 3. Principais práticas contábeis: 
a) Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de compe-
tência; b) Os estoque são demonstrados ao custo médio de aquisição ou 
produção, não superando o valor de mercado; c) Ativo Imobilizado: É de-

PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S. A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

   CNPJ nº 61.531.620/0001-41 - NIRE 35.300.068.807
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA PARA RERRATIFICAR

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 15:00 (quinze) horas, na
sede social à Rua Dr. Antônio Leme Nunes Galvão nº 70, Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado
de São Paulo, CEP 07776-230, reuniram-se os Diretores da Promax Produtos Máximos S/A Indústria e Comércio
e deliberaram, na forma estatutária, proceder a rerratificação do endereço da filial arquivada na JUCESP sob
NIRE 26.999.057.598 e na JUCEPE sob NIRE 26.900.708.761, inscrita no CNPJ sob nº 61.531.620/0003-03,
localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, de:  Cais de Santa Rita s/nº – armazém 18 – Bairro
São José – CEP 50020-360, para: C Santa Rita s/n – Galpão 00S\N 0000 – São José – Recife – Pernambuco
– CEP 50020-455. Referida filial possui capital social destacado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e exercerá,
exclusivamente, as atividades de comércio atacadista de lubrificantes (CNAE 4681-8/05). Nada mais havendo
a tratar a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, assinada pelos Diretores presentes. Cajamar, 27 de
dezembro de 2019. Ricardo Halasz Galvão - Diretor Presidente. Roberta Halasz Galvão - Diretora Executiva.
Marcelo Escarabajal - Diretor Executivo. JUCESP nº 42.727/20-0 em 21/01/2020. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA PARA RERRATIFICAR

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Banco do Brasil atinge lucro
recorde de R$ 17,8 bi em 2019

Página 6 Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

O Banco do Brasil (BB) atin-
giu lucro recorde de R$ 17,8 bi-
lhões em 2019, resultado 32,1%
superior ao registrado em 2018.

Somente no último trimes-
tre de 2019, a instituição ban-
cária já alcançava um lucro lí-
quido ajustado de R$ 4,6 bi-
lhões. Este valor representou
um crescimento de 20,3% em
relação ao totalizado no último
trimestre de 2018.

Para o presidente do BB, Ru-
bem Novaes, o banco vivencia 
”um momento bastante feliz na
sua história”. “É o maior lucro
em termos reais e a rentabilida-
de sobre patrimônio é excepci-
onal, chegando muito  próximo
dos nossos parceiros priva-
dos”, afirmou na manhã de
quinta-feira (13), em São Paulo,
durante anúncio do balanço.

A instituição bancária fe-
chou o ano com uma redução
de 2,6% na carteira de crédito
ampliada, que somou R$ 680,7
bilhões. Já a carteira MPME
(para micro, pequenas e médi-
as empresas) cresceu 8,5% no
período, chegando a R$ 64,5 bi-
lhões. 

Para 2020, a previsão é de
que o banco fature de R$ 18,5
bilhões a R$ 20,5 bilhões. A
projeção é de que a carteira de
crédito tenha alta de 5,5% a
8,5%, a partir de um aumento
que deve variar de 10% a 13%
no varejo, de 2% a 5% no ata-
cado e de 1% a 4% na esfera
do agronegócio. 

Crédito rural
O balanço apresentado

também documenta piora no

âmbito do crédito rural, que
teve uma queda de R$ 1,7 bi-
lhão, equivalente a 1%. De
acordo com o BB, a redução de
R$ 5,6 bilhões na Comerciali-
zação Agropecuária foi com-
pensada pelo aumento na car-
teira de Fundo de Financiamen-
to do Centro-Oeste (FCO Ru-
ral), de R$ 2 bilhões, e pelo In-
vestimento Agropecuário, de
R$ 2,3 bilhões. A instituição in-
formou ainda que, entre empre-
sários do agronegócio, sua
participação de mercado foi de
64,4%, mesmo nível de 2018.

Sobre o crédito rural, No-
vaes ponderou ser necessário
que o governo reconsidere os
critérios para concessão. “Não
há nada mais importante hoje,
no setor rural, do que a revi-
são das exigências de capital,

feitas pelo Banco Central para
o crédito agrícola.  Nós enten-
demos que são exageradas es-
sas exigências  e, se houver
uma redução desses valores,
poderá haver uma grande ex-
pansão do crédito rural no
país”, disse Novaes. 

O vice-presidente de Agro-
negócios e Governo, João Ra-
belo, destacou que a estratégia
do banco para o setor do agro-
negócio é agilizar a liberação de
créditos por meio de platafor-
mas digitais. Ele acrescentou
que o intuito é ampliar os con-
tratos com pessoa física.

Atualmente, o banco tem
preparado agências para aten-
der especificamente a esse pú-
blico. A rede do BB conta com
aproximadamente 5.400 pontos
de atendimento em todo o país,

sendo que cerca de 13% tem
esse perfil. “Temos 746 agênci-
as vocacionadas ao agro [agro-
negócio]. Essa capilaridade é
muito importante. Fazemos
agro  nos 5.400 pontos de aten-
dimento. A operação é comum a
todas as agências, mas temos
746 vocacionadas, em praças
onde o agro é muito pujante,
crescente, e não temos proble-
ma nenhum. Aliás, a nossa ex-
pectativa é de que possamos
estar ampliando a quantidade de
agências agronegócio. Vamos
acompanhar o agricultor, onde
quer que ele esteja”, afirmou o
vice-presidente de Negócios de
Varejo, Carlos Motta.

Privatização
Perguntado, Novaes afir-

mou ser favorável à privatiza-

ção do banco. Ele também ga-
rantiu que não pretende im-
plantar, no momento, um plano
de demissão voluntária para os
funcionários que 
hoje ingressam por concurso
público. 

“Não teria mudança traumá-
tica nenhuma. Quando eu falo
em privatização, imagina-se
uma revolução. Não é nada dis-
so que se está imaginando. É a
gente se ver livre das amarras
que o setor público nos im-
põe”, disse.

Segundo ele, a privatização
do BB é “inevitável”, mas tam-
bém “uma decisão política”. “É
uma decisão política, está mui-
to acima de nós. Tem que pas-
sar pelo Congresso [Nacional],
convencer o presidente da Re-
pública.” (Agencia Brasil)

O abate de bovinos no último
trimestre do ano passado caiu
1,8%, com um total de 8,04 milhões
de cabeças; o de suínos subiu
6,1%, com 11,87 milhões de cabe-
ças; e o de frangos aumentou
2,8%, chegando a 1,46 bilhão de
cabeças, na comparação com o
mesmo período de 2018.

Os dados divulgados  na quin-
ta-feira (13) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas (IBGE)
são os primeiros resultados da pro-
dução pecuária no país.

Na comparação com o tercei-

Abate de bovinos cai e o
 de suínos e frangos sobe

no último trimestre
ro trimestre de 2019, o abate de
bovinos apresentou decréscimo
de 5,4%, o de frangos diminuiu 1%
e o de suínos subiu 1,5%.

Outros dados
O peso das carcaças acumu-

lado no quarto trimestre de 2019
foi de 2,08 milhões de toneladas
de bovinas, 1,06 milhão de tone-
ladas de suínos e 3,36 milhões de
toneladas de frangos.

A aquisição de leite cru dimi-
nuiu 0,9% na comparação anual,
com um total de 6,64 bilhões de

litros, mas na trimestral houve
aumento de 5,5%.

A aquisição de peças de cou-
ro pelos curtumes somou 7,88
milhões de peças inteiras, uma
diminuição de 12,4% em relação
ao quarto trimestre de 2018 e de
8,2% na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2019.

A produção de ovos de gali-
nha atingiu 981,54 milhões de
dúzias, um aumento de 4,3% na
comparação anual e de 1,7% na
comparação trimestral. (Agencia
Brasil)

Ciclofaixa Rio Pinheiros: trecho
 é interditado entre Vila Olímpia

e Villa-Lobos Jaguaré
As fortes chuvas que atin-

giram a capital e a região me-
tropolitana de São Paulo des-
de a última segunda-feira (10)
afetaram a Ciclofaixa Rio Pi-
nheiros, que teve que ser in-
terditada entre as estações
Vila Olímpia e Villa-Lobos –
Jaguaré, na Linha 9-Esmeral-
da, da Companhia Paulista de
Trens Metropoli tanos
(CPTM).

A companhia está contra-
tando uma empresa para remo-
ver toda a lama que invadiu a
pista, localizada ao lado do Rio
Pinheiros. Também há uma
grande quantidade de lixo, que
já está sendo retirada da pista
e das laterais.

As maiores dificuldades,
entretanto, acontecem entre as
estações Cidade Jardim e He-
braica-Rebouças e entre Pi-
nheiros e Cidade Universitária,
visto que o alto volume de
água danificou o asfalto. A
CPTM avalia os danos para
definir como a recuperação da
pista será feita, mas no momen-
to não há prazo para reabertu-
ra do trecho.

A interdição é necessária
para garantir a segurança dos
ciclistas que utilizam o local.
Vale lembrar que o trecho en-
tre a Ponte João Dias e a esta-
ção Granja Julieta permanece
interditado aos ciclistas para
obras de um talude, de respon-

sabilidade da Empresa Metro-
politana de Águas e Energia
(EMAE). A previsão é de que
estas obras sejam concluídas
até o fim de fevereiro.

Pista provisória
Em função das obras da Li-

nha 17-Ouro, realizada pelo
Metrô, um trecho com cerca de
4,5 km da ciclofaixa Rio Pinhei-
ros está interditado entre as
estações Vila Olímpia e Granja
Julieta.

Para atender os ciclistas, o
Metrô implantou uma via alter-
nativa do outro lado da margi-
nal Pinheiros, com acesso pela
Ponte Cidade Jardim e transpo-
sição pela Ponte João Dias.
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JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
FUNCAO: PRESIDENTE 
RG: 14.476.062 SSP SP

CPF: 076.155.728-86 
WILCELI CRISTINA COSTA GEMI

FUNCAO: CONTADORA 
CPF: 047.340.198-35 

CT/CRC: 1SP156175/0-9

FEDERACAO PAULISTA DE KARATE 
C.N.P.J. 48.241.897/0001-71

 BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2019 a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2019 a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2019 a 31/12/2019
   ATIVO 856.378,44 D
      CIRCULANTE 87.342,01 D
         DISPONIBILIDADES 36.614,19 D
            NUMERÁRIOS 458,45 D
            BANCOS CONTA MOVIMENTO 35.609,69 D
            BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 546,05 D
         REALIZAVEL A CURTO PRAZO 50.727,82 D
            CRÉDITOS COMERCIAIS 25.725,68 D
            OUTROS CRÉDITOS 25.002,14 D
      NÃO CIRCULANTE 769.036,43 D
         REALIZAVEL A LONGO PRAZO 62.782,39 D
            CRÉDITOS DIVERSOS 62.782,39 D
         IMOBILIZADO MATERIAL 686.014,04 D
            IMOBILIZADO GERAL 686.014,04 D
         IMOBILIZADO IMATERIAL 20.240,00 D
            INTANGÍVEL 20.240,00 D
Total do ATIVO 856.378,44 D

   PASSIVO 856.378,44 C
      CIRCULANTE 226.767,44 C
         RESPONSABILIDADES A CURTO PRAZO 226.767,44 C
            OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS 119.610,36 C
            OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 34.420,73 C
            FOLHAS A PAGAR 28.152,14 C
            ENCARGOS S/FOLHAS A PAGAR 43.828,03 C
            TRIBUTOS E CONSTRIBUIÇOES A PAGAR 756,18 C
      NÃO CIRCULANTE 501.161,34 C
         EXIGIVEL A LONGO PRAZO 501.161,34 C
            OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS A PAGAR 501.161,34 C
      PATRIMÔNIO ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 128.449,66 C
         PATRiMÔNIO SOCIAL 128.449,66 C
            PATRIMÔNIO SOCIAL 207.786,61 C
            RESERVAS 79.336,95 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO… 856.378,44 C

   RECEITAS
      RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
         RECEITA OPERACIONAL BRUTA
            RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
               CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS 1.906.067,61 C
               RECEITAS DE PROJETOS SOCIAIS -PMSP 342.919,00 C
               PMSP - PROGRAMA CLUBE ESCOLA 654.570,80 C
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS… 2.903.557,41 C
         ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
            ( - ) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA
               ( - ) ISS DEDUÇÃO DA RECEITAS 12.708,68 D
( - ) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA 12.708,68 D
Total de RECEITAS 2.890.848,73 C
(=) RECEITA LÍQUIDA 2.890.848,73 C
   CUSTO DE PROJETOS E EVENTOS
      CUSTOS EFETIVOS
         CUSTOS GERAIS
            MÃO DE OBRA - PROJ. CLUBE ESCOLA (PMSP)
               DÉCIMO TERCEIROS SALÁRIO 23.745,28 D
               INDENIZAÇÕES E QUITAÇÕES JUDICIAIS 48.422,73 D
               RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 3.065,51 D
               SALÁRIOS 279.626,12 D
               F.G.T.S. 26.694,18 D
               PREVIDÊNCIA SOCIAL 88.428,60 D
               TRANSPORTE DO PESSOAL 505,00 D
               BENEFICIOS - CONDUÇÃO/CESTA BÁSICA 89.945,60 D
MÃO DE OBRA - PROJ. CLUBE ESCOLA (PMSP) 560.433,02 D
            GASTOS GERAIS DE PROJETOS SOCIAIS
               ALUGUÉIS E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.400,00 D
               IMPOSTOS E TAXAS 950,22 D
               CONDUÇÃO, VIAGENS E ESTADAS 4.798,96 D
               MATERIAL DE CONSUMO GERAL 600,00 D
               ROUPAS PROFISSIONAIS CAMISETAS/KIMONOS 1.250,00 D
GASTOS GERAIS DE PROJETOS SOCIAIS 12.999,18 D
            GAST. DE CAMP. DE PROJ. SOCIAL  TEMATICO
               CONDUÇÃO, VIAGENS E ESTADAS 54.233,19 D
               ALIMENTAÇÃO COMISSÃO TECNICA/ARBITRAGEM 38.693,61 D
               LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 168.684,50 D
               MEDALHAS E TROFÉUS 54.170,00 D
               CERTIFICADOS - DIPLOMAS 11.215,05 D
               DIVULGAÇÃO - PLACAS BANNERS E CARTAZES 14.930,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

               LOCAÇÃO DE GINÁSIOS E OUTROS ESPAÇOS 25.220,00 D
               HONORÁRIOS MÉDICOS E AMBULÂNCIAS 45.000,00 D
               MATERIAIS ESPORTIVOS E TATAMES 13.545,90 D
               MATERIAS ADMINISTRATIVOS DO EVENTO 6.333,01 D
               TAXAS CBK 309.797,50 D
               CONSULTORIA A ASSESSORIA 18.836,95 D
               DESPESAS COM SEGUROS 8.500,00 D
               ARBITRAGEM 264.000,00 D
               DESPESAS DIVERSAS 6.982,32 D
               SERV. TERC. PJ - EVENTOS PREFEITURAS 448.125,60 D
GAST. DE CAMP. DE PROJ. SOCIAL  TEMATICO 1.488.267,63 D
Total de CUSTO DE PROJETOS E EVENTOS 2.061.699,83 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO 829.148,90 C
   DESPESAS GERAIS
      DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO
         DESPESAS GERAIS DE MÃO DE OBRA
            PROVENTOS
               DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 4.298,11 D
               FÉRIAS 34.307,31 D
               SALÁRIOS 49.531,83 D
               INDENIZAÇAO JUDICIAL/NICOLE 97.600,00 D
PROVENTOS 185.737,25 D
            ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCÁRIOS
               F.G.T.S. 4.403,48 D
               PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 14.586,76 D
ENCARGOS TRABALHISTAS E… 18.990,24 D
            OUTRAS DESPESAS DE MÃO DE OBRA
               ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 8.989,80 D
               VALE TRANSPORTE 6.351,61 D
OUTRAS DESPESAS DE MÃO DE OBRA 15.341,41 D
         DESPESAS DA DIRETORIA - SOC. S/FINS LUCR
            DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO
               VIAGENS E  ESTADAS 450,00 D
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 450,00 D
         DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO
            DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO
               ÁGUA 1.120,92 D
               ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 21.450,00 D
               CAFÉ, REFEIÇÕES E LANCHES 3.376,93 D
               DESPESAS COM VEÍCULO 9.984,48 D

               COMUNICAÇÕES VISUAIS - TV INTERNET 51.230,35 D
               CONDOMÍNIO 10.191,13 D
               CONDUÇÃO VIAGENS E ESTADAS 7.416,56 D
               CORREIOS E TELEGRAFOS 7.290,36 D
               ASSESSORIA JURIDICA 27.900,00 D
               DESPESAS DIVERSAS 15.651,93 D
               IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 17.119,49 D
               JORNAIS E REVISTAS - PUBLICAÇÕES 300,00 D
               LEGAIS E FISCAIS 250,00 D
               LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.380,00 D
               LUZ 6.281,00 D
               MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 700,00 D
               MATERIAL DE CONSUMO GERAL 5.000,00 D
               REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 7.406,53 D
               SEGUROS GERAIS 2.441,96 D
               TELEFONE 16.100,45 D
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO 213.592,09 D
         DESPESAS COM EVENTOS
            DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO
               DESPESAS COM VEÍCULOS 200,00 D
DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 200,00 D
         DESPESAS TRIBUTÁRIAS
            TRIBUTOS GERAIS
               CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE 900,00 D
               I.P.T.U. 3.419,12 D
               IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 19.284,02 D
               MULTAS DE MÓRA FISCAIS 15,21 D
               MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 5.218,49 D
               T.F.E. 162,83 D
TRIBUTOS GERAIS 28.999,67 D
         DESPESAS FINANCEIRAS
            DESPESAS FINANCEIRAS
               DESPESAS E CUSTAS DE CARTÓRIO 203,50 D
               DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS 113.221,19 D
               JUROS SOBRE DUPLICATAS 178,62 D
               JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 22.104,81 D
               JUROS PASSIVOS 1,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS 135.709,51 D
Total de DESPESAS GERAIS 599.020,17 D
   RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS
      RECEITAS GERAIS
         RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
            RECEITAS DIVERSAS
               RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,03 C
RECEITAS DIVERSAS 0,03 C
Total de RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO… 0,03 C
(=) SUPERÁVIT… 230.128,76 C
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:
(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 230.128,76 C

Geribá Investimentos em Energia S.A.
CNPJ 34.381.785/0001-66 - NIRE 353.0054135-9

CERTIDÃO

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 16/01/2020, às 10hs. Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o 

Registro nº 61.884/20-0 em 30/01/2020. Protocolo: 0.067.887/20-0. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

HBF Comunicação Audiovisual e Estudos Avançados de Agronegócios Ltda - CNPJ/MF nº 25.099.772/
0001-53 - NIRE 35.229.980.031 - Edital de Convocação - Ficam os sócios convocados para reunião de sóci-
os, a ser realizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, conjunto 142, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP
04538-132, no dia 28/02/2020, às 10:00, em 1ª convocação, para deliberarem sobre: (a) aprovação do balanço
patrimonial de encerramento da Sociedade; e (b) dissolução da Sociedade, com a assinatura do Distrato Soci-
al. Helena Barros de Freitas (administradora). São Paulo, 13/02/2020.

Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 NIRE: 3.53.0036461.9

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a 
se realizar no dia 27.03.2020, às 17:00 horas, em nossa Sede Social, sita na 
Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, neste município de Cerquilho, 
Estado de São Paulo, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 
31.12.2019; b) Eleição da Diretoria; c) Aumento do Capital Social; c) Outros 
assuntos do interesse social. Extraordinária:- a) Outros assuntos do inte-
resse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º 
6.404/76, referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.02.2020.
Nelson Pilon - Diretor Presidente.

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

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem 
em AGO e AGE, a se realizarem no dia 27.03.2020, às 15:30 
horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro 
São Francisco - CEP 18520-000, em Cerquilho - Estado de 
São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, exami-
nar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social findo em 31.12.2019; b) Fixação da remu-
neração de administrador; c) Eleição da diretoria: d) Outros 
assuntos do interesse social. Extraordinária:- a) Abertura e 
encerramento de filiais; b) Outros assuntos do interesse so-
cial. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11.02.2020. José Pilon - Diretor Presidente. 

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

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
a se realizar no dia 27.03.2020, às 16:30 horas, na sede social na 
Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco CEP 18.520-000, em 
Cerquilho, estado de São Paulo, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administratores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício Social fi ndo em 31/12/2019; b) Eleição da Diretoria; c) Ou-
tros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11/02/2020. José Pilon - Diretor Presidente.

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

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em 
AGO e AGE, a se realizarem no dia 27.03.2020, às 16:00 horas, 
na sede Social situada na Fazenda Jupira - Estrada Municipal de 
Porto Feliz/Boituva - Bairro Jupira - CEP 18.540-000, em Porto Feliz 
- Estado de São Paulo a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: Ordinária:- a) Tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social fi ndo em 31.12.2019; b) Fixação da remuneração 
de administrador; c) Eleição da Diretoria; d) Aumento do Capital 
Social; e) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: - a) 
Abertura e encerramento de fi liais; b) Outros assuntos do interes-
se social. Avisos: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei n.º 6.404/76, referentes ao exercício social passado.
Cerquilho, 11.02.2020. Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065109-11.2018.8.26.0002 . O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO CARLOS
COLOMBO, RG 186207475, CPF 068.541.998-32, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando em síntese ser credor do
executado na importância de R$ 14.468,49 em razão de serviços educacionais prestados nos anos
letivos de 2014 e 2015 à aluna Grazyelle de Menezes Colombo. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.

EDITAL  DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002451-15.2011.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de Almeidas,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcos Roberto da Silva Tresler, CPF 116.710.778-06, Priscila da Silva
Tresler, CPF 336.723.368-40, e Ricardo Alexandre da Silva Tresler, CPF 232.172.808-65, na qualidade de
sucessores de Geni da Silva Tresler, que foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse, por
parte de Itaú Unibanco S/A, na qual foi o autor reintegrado na posse do veículo marca Peugeot/206 Presence
1.4 8V, cinza, ano/modelo 2004/2004, placa DKX 0080, chassi 9362AKFW94B019179, haja vista o inadimplemento
do Contrato de Arrendamento Mercantil nº 82602-29727120. Encontrando-se os herdeiros supracitados em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que tomem ciência dos atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
habilitem-se nos autos. 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 04 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1106505-96.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DESMONTAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS USADAS
LTDA, CNPJ 08.887.923/0001-19, na pessoa de seu representante legal RUBENS MONTEIRO, RG 77160,
CPF 171.460.621-04, VIVIANE DA SILVA MONTEIRO, Brasileiro, Solteira, RG 893839, CPF 936.921.701-06,
VANESSA DA SILVA MONTEIRO, Brasileiro, Divorciada, RG 603604183, CPF 878.772.011-68, JANDIR
SANTIN, Brasileiro, Casado, RG 945626, CPF 384.401.139-00 e CRISTINA CLAUDETE SANTIN, RG
1390064, CPF 422.325.549-53, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendendor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 2.319.697,78 (julho/2019), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito
Bancário de nº 0887923. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO,
por EDITAL, para em 03 dias efetuarem o p agamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos
honorários advocatícios será reduzido pela metade ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo
de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderão os executados requerer seja admitido o parcelamento
do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Em caso de revelia, 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 27 de novembro de 2019. 14 e 15.02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123715-97.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antônio
Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soraya Chedid, RG 14.185.992, CPF 001.360.728-60, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 27.802,35 (outubro/2016), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, 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 08 de janeiro de 2020.       14 e 15.02

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1070590-15.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Santini Teodoro, Juiz de Direito
da 30ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber a Ana Luiza de Morais Sousa, CPF 513.226.298-
89 que, Fundação Armando Álvares Penteado, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a
cobrança de R$ 25.431,91 (julho/2019), referente Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais.
Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020. 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO Processo nº: 0043645-86.2011.8.26.0100 Classe – Assunto: Usucapião - Registro de
Imóveis Requerente: Walter Baptista Canut e outro EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0043645-86.2011.8.26.0100 (USUC 957) A Doutora Aline
Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/
ou sucessores, que Walter Baptista Canut e Valdir Moraes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua das Taquaras, nº 389 Vila Santa Catarina, 42º
Subdistrito Jabaquara - São Paulo SP, com área de 140,28 m², contribuinte nº 089.157.0022-8, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de dezembro
de 2019. 14 e 15/02

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1113920-04.2015.8.26.0100 (USUC 1411) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM.
Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Maria Alcântara Rhein e Basílio
Rhein ambos na pessoa de seu inventariante José Henrique Rhein, Nadyr Rodrigues Aguiar, Arthur Rodrigues
Aguiar, Florisvaldo Rhein, Donato Valério Filho, Luiz Ernani, Carmen Rhein, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Valdir Rodrigues de Souza e Júlia Maria da Silva de Souza ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antonio Machado Sobrinho, nº 46 Jardim
Villas Boas, 42º Subdistrito de Jabaquara - São Paulo SP, com área de 138,00 m², contribuinte n° 172.383.0010-
8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 14 e 15/02

Edital de citação com prazo 20 dias úteis. Processo nº 1060990-43.2014.8.26.0100. O Dr. HENRIQUE DADA
PAIVA, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP., Faz Saber a VISE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF nº 42.146.902/0000-42  que SER VIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - Sesc, ajuizou-lhe uma AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA, pelo Procedimento Comum,
visando a devolução dos valores dispendidos nas Ações Reclamatórias Trabalhistas ajuizadas por ex-
empregados da referida empresa, no importe de R$ 245.701,65 (Julho de 2014), devendo a quantia ser
atualizada e acrescida dos juros legais, contados das datas dos efetivos desembolsos, além da condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital para que,
no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos
narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 21 de Novembro de 2019. 14 e 15/02

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS
ESQUINA CENTENARIA DO CHOPP LANCHONETE LTDA

CNPJ 09.475.038/0001-95
I.E : 148.072.721.112

Com sede na Rua Joaquim Nabuco, 325. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: BEMATECH MP-2100 TH FI –
12/05/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000004270 (número de série do aparelho)
BEMATECH MP-4000 TH FI 10/07/2013 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO
EM USO - EQUIPAMENTO NÃO ENCONTRADO BE091310100011326966 (número de
série do aparelho). 13, 14 e 17

PERDA DE IMPRESSORAS FISCAIS
BAREZ LANCHONETE LTDA

CNPJ 06.327.009/0001-98
I.E : 117.003.922.118

Com sede na Av. Jurema, 332. São Paulo - SP
Comunica a perda das seguintes impressoras fiscais: DARUMA AUTOMAÇÃO FS-345
– 17/05/2005 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO 53366 (número de série do aparelho) BEMATECH MP-2100 TH FI
11/07/2008 (data de ativação do aparelho) EQUIPAMENTO EM USO - EQUIPAMENTO
NÃO ENCONTRADO BE050872900000005728 (número de série do aparelho). 13, 14 e 17

COMUNICADO DE EXTRAVIO
 DE EQUIPAMENTOS

A Devanlay Ventures do Brasil Com. Imp. Exp. e Part. 
Ltda, CNPJ 08.229.030/0001-86, localizado na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 11º andar, São Paulo/SP, de-
clara para devido fins o Extravio dos Equipamentos de Mar-
ca BEMATECH - Modelo: MP-2100 TH FI. Número de Série: 
BE050869200100014771 E BE050869200100019249. 
Boletim de ocorrência nº 1056/2020 E 1057/2020.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). ANTONIO EDUARDO SAMPAIO, BRASILEIRO,
PROFESSOR, RG. 7.649.601-SP, CPF: 010.343.118-75, CASADO NO REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM NANCI
AMARAL MELO SAMPAIO, BRASILEIRA, ANALISTA DE SISTEMAS, RG. 13.468.481-
SP, CPF: 076.154.328-71. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA  DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENT O Nº 14, TIPO
B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO
ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP.  Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 10/03/2020, DAS
10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e
2º Público Leilão: Dia: 30/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS
UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66)
e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor
do(a) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA,  por se acharem vencidas e não
pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº
102354128009-5, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 16º Cartório de Registro de Imóveis de SÃO PAULO, sob nº 82253.

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.

SED: 611

13, 14 e 15/02/2020
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CINCO MAIS TECNOLOGIA EM SAÚDE S.A. - CNPJ 29.225.589/0001-08 - NIRE 35300511140
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) - Ficam convocados os Srs. 
Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20.02.20 às 9hs, na sede da Cia., na Al. 
Araguaia, 933, 6º andar, sl. 68, Alphaville Industrial, Barueri-SP, CEP 06455-000, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre (i) a destituição e eleição de novos diretores da Companhia; (ii) desdobramento de ações 
da Companhia e (iii) o aumento do capital social mediante a emissão de novas ações da Companhia. Os 
documentos necessários à deliberação encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 
Barueri, 12 de fevereiro de 2020. Luiz Fernando Figueiredo - Diretor Presidente.         (13, 14 e 15/02/2020)

LOGICTEL S/A
CNPJ nº 03.430.070/0001-78 – NIRE nº 35.300.173.767

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua Bica, 234 Freguesia do O, SP, no dia 25.03.2020, as 10:00 horas, para deliberarem 
a seguinte Ordem do Dia: AGO/AGE: a) exame e discussão do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31/12/2019 e destinação do lucro do período, b) eleição da Diretoria: em AGE a alteração do artigo 3º Objeto Social, 
incluindo mais atividades.; c) Outros assuntos de interesse, - consolidação dos estatutos sociais, - encontra-se a disposição dos Srs acionista 
documentos referente ao artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. aa. Geraldo A. O. Marques - Diretor Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0033145-77.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO
DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Merivas Comércio de Carnes Ltda, CNPJ 08.973.312/0001-
93, na pessoa de seu representante legal e a, Oberio Vale Novaes, CPF 091.575.586-63 que, Banco do Brasil
S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, efetuarem o pagamento de R$ 89.799,70 (16/04/2019), devidamente atualizado, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficam cientes ainda,
que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, 30/janeiro/2020. 13 e 14/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014031-29.2017.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MICHELLE AZEVEDO 
NUNES BATALHA, CPF 363.982.218-39, RG. 42.569.000-6, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA 
HORIZONTES S.A. Encontrando-se a ré 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 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito de R$ 8.157,62 (22/03/2017), 
devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 
para que o executado, independentemente de nova intimação ou certificação, 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 novembro de 2019. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII  NOSSA SENHORA DO Ó 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1013173-92.2015.8.26.0020. A MM. Juíza de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII  Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula 
de Oliveira Dalla Dea Silveira, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ALEX RODRIGUES GOMES, 
CPF 355.918.288-33, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento COMUM por parte de 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A., objetivando a cobrança de R$ 18.535,20, 
referente aos serviços médico-hospitalares prestados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013660-13.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO 
JOSÉ DA SILVA NETO, C.P.F nº 087.456.424-78, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Marcio Luiz 
Tardivo e outro, objetivando a condenação do réu ao pagamento do valor de R$20.691,56 (outubro/2015), corrigido monetariamente 
e acrescido de juros, bem como custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento de alugueres e acessórios da 
locação vencidos, multa contratual por rescisão antecipada e ressarcimento de danos pertinentes a sala comercial n.º 93, do Condomínio 
Lapa Trade Center, situado na Rua Clélia, n.º 2.145, Água Branca, São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC para os atos e termos da ação proposta e 

um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1028163-79.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CRISTINA 
MORAES RAMOS, CPF 039.301.504-17, GERUZA MORAES RAMOS, CPF 471.303.264-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 

gozo de seu curso universitário. Alega a exequente que o referido contrato encontra-se vencido e que esgotados os meios suasórios conducentes ao 
resgate amigável do crédito, ajuizou a presente ação, cujo valor à época do ajuizamento é de R$ 75.684,31. Encontrando-se o réu em lugar incerto 

após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do 
restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os 

e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de setembro de 2019.                              B 13 e 14/02

CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 20.080.672/0001-61 - NIRE 35.300.464.613
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária. Em 30/09/2019, às 11:00h, na sede social. Mesa: 
Presidente - Silvia Helena Saraiva Gomes; Secretário - Marcelo Nabih Sallum. Convocação: Dispensada. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: aprovados, por 
unanimidade e sem ressalvas, as seguintes matérias: I- (a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações 
Contábeis e as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 
/12/ 2018; I-(b) A Sociedade apurou prejuízo liquido, no exercício social findo em 31/12/2018, no importe 
total de R$ 10.235.129,66, cujo saldo restou alocado na conta “Prejuízos Acumulados”, que somado ao 
saldo de prejuízo anterior, totaliza o montante de R$ 42.276.340,80; (II) Foram ratificadas, por unanimidade 
e sem ressalvas, as constituições das reservas de capital, previstas nas Atas de AGE, realizadas em 
05/05/2014 e 08/05/2014, sendo que, do Cronograma de Aportes previsto no Anexo 5.6.2 do Acordo de 
Investimentos celebrado pelos acionistas da Companhia, com os respectivos aditivos, até 31/12/2018, 
foram efetivados aportes num montante total de R$ 2.914.649,13, à título de integralizações de capital, e 
de R$ 8.185.350,88, a título de integralização da reserva de capital proveniente do ágio na emissão de 
ações, totalizando as reservas da sociedade o valor de R$ 105.819.683,63; (III) Ratificada a destinação 
dada ao resultado liquido apurado pela sociedade no exercício social findo em 31.12.2017, da seguinte 
forma: a) A Sociedade apurou prejuízo liquido, no exercício social findo em 31/12/2017, no importe total 
de R$ 14.143.473,95, cujo saldo restou alocado na conta “Prejuízos Acumulados”, que somado ao saldo 
de prejuízo anterior, totaliza o montante de R$ 32.041.211,28; b)as constituições das reservas de capital, 
previstas nas Atas de Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 05/05/2014 e 08/05/2014, sendo 
que, do Cronograma de Aportes previsto no Anexo 5.6.2 do Acordo de Investimentos celebrado pelos 
acionistas da Companhia, com os respectivos aditivos, até 31/12/2016, foram efetivados aportes num 
montante total de R$ 3.781.192,66 , à título de integralizações de capital, e de R$ 10.618.907,31, a título 
de integralização da reserva de capital proveniente do ágio na emissão de ações, totalizando as reservas 
da sociedade o valor de R$ 97.634.332,75; e (IV) Ratificada a escolha da Grant Thornton Auditoria e 
Consultoria Ltda. SP, 30/09/2019. Silvia Helena Saraiva Gomes - Presidente; Marcelo Nabih Sallum - 
Secretário. JUCESP 003.408/20-6 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A.
CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14.11.2019
Data, Hora, Local: 14.11.2019, às 10h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 1, São Paulo/SP.  
Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Carlos Alberto Nunes 
Bezerra. Deliberação Aprovada: (i) A Companhia seja representada isoladamente por seu Diretor, Sr. Carlos Alberto Nunes 
Bezerra, RG nº 11.872.528-2 SSP/SP, CPF/ME nº 054.776.088-46, nos seguintes atos, cuja celebração pela Companhia foi 
aprovada nos termos da AGE realizada em 06.06.2018, arquivada na JUCESP em 21.06.2018 nº 287.007/18-2: (i) todos e 
quaisquer termos aditivos às cédulas de crédito bancário e instrumentos fi nanceiros celebrados com o Banco Bradesco S.A., 
Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Original S.A. (“Credores”) relacionados ao Aditamento ao Contato 
Global (conforme abaixo defi nido); e (ii), na qualidade de garantidora ou interveniente anuente, todos e quaisquer 
documentos de garantia, pessoal ou real (incluindo fi duciária), acessórios a tais cédulas de crédito bancário e instrumentos 
fi nanceiros, em conformidade com o disposto no Quarto Aditamento ao Contrato Global de Reconhecimento de Obrigações 
e Outras Avenças celebrado em 28.02.2019 entre os Credores e a Companhia, Battre – Bahia Transferência e Tratamento de 
Resíduos Ltda., Essencis Soluções Ambientais S.A., GPO Gestão de Projetos e Obras Ltda., Guamá Tratamento de Resíduos 
Ltda., GRI Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., Organosolvi Soluções Orgânicas para a Vida S.A., Revita Engenharia 
S.A. , Rio Grande Ambiental – Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., São Carlos Ambiental Serviços de 
Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda., SL Ambiental Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A., 
Solví Saneamento Ltda., Solví Participações S.A., Termoverde Caieiras Ltda., Termoverde Salvador S.A., Vega Engenharia 
Ambiental S.A. (“Devedoras” e “Aditamento ao Contrato Global”, respectivamente), bem como autorizar a Companhia a 
celebrar qualquer outro documento necessário para implementação do quanto aqui disposto; e (ii) Ratifi car todos os atos que 
já tenham sido praticados e documentos que já tenham sido celebrados de forma isolada pelo Sr. Carlos Alberto Nunes 
Bezerra que sejam relacionados ao disposto no item acima. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 14.11.2019. Acionistas: 
Solví Participações S.A. - Celso Pedroso, Patrícia Bicudo Barbosa, Servy Participações S.A. - Lucas Quintas Radel, Célia 
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP 62.837/20-5 em 30.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Lucas Di Grassi volta ao
palco de vitória espetacular
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Além de  se r  se le t iva
para o Sul-Americano de
Lima (PER), a Copa Brasil
Caixa de Marcha Atlética,
que será disputada domin-
go (16),  no Recife (PE),
será mais uma oportunida-
de para os atletas tentarem
os índices  exigidos  pela
Confederação  Bras i le i ra
de Atletismo (CBAt) para
o Campeonato Mundial da
especialidade, que será re-
a l iza do nos dia 2 e 3 de
maio, na cidade de Minsk,
Bielorrússia.

Até agora, sete atletas
estão qualificados, sendo
que dois conseguiram mar-
cas estabecidas em duas pro-
vas: Caio Bonfim (CASO-
DF) e Viviane Santana Lyra
(AEFV-RJ),  nos 20 km e
nos 50 km. Os outros cinco
são Moacir  Zimmermann
(Balneário Camboriú-SC),
Lucas  Gomes  Mazzo
(IEMA-SP) e Erica Rocha
de Sena (Pinheiros-SP) –
todos nos 20 km, Elianay
Santana Barbosa (CASO-
DF), nos 50 km, e Gabriela
de Souza Muniz (CASO-
DF), nos 10 km Sub-20.

Todos os  qual i f icados
têm participação assegura-
da na Copa Brasil, o segun-
do evento do calendário de
competições da CBAt de
2020.  O paraense  Lucas
Mazzo está particularmente
animado para a Copa Brasil.
Morador em São Caetano
do Sul (SP) e orientado por
Adauto Domingues, ele está
desde o início de janeiro
treinando em Sobradinho
(DF), com João Sena, Gia-

Brasileiro competirá no México um ano após chegada eletrizante

Di  Grassi durante a etapa do Chile 2020: emocionante
recuperação

Lucas Di Grassi retorna ao
México no próximo sábado (15)
para a quarta etapa do Campeo-
nato Mundial de Fórmula E, tor-
neio no qual é novamente um dos
principais protagonistas. E a pis-
ta traz lembranças muito especi-
ais para o brasileiro da equipe
Audi Sport Abt Schaeffler: foi lá
que, no ano passado, Di Grassi
tornou-se o maior personagem da
chegada mais espetacular da his-
tória da categoria, com Lucas su-
perando o então líder Pascal
Wehrlein a poucos metros da li-
nha de chegada e literalmente es-
corregando pelo lado de fora da
pista para evitar o bloqueio do ale-
mão. Di Grassi também venceu no
México em 2017, ano de seu tí-
tulo no Mundial de Fórmula E.

A pista mexicana é o único
traçado permanente do calendá-
rio e teve sua extensão aumenta-
da em 25% para 2020 – alcan-
çando agora 2.606 metros de
extensão. “É um traçado que eu
já gostava bastante e, agora, que
ganhou um novo ponto de ultra-
passagem depois dessa mudança,

ficou ainda melhor”, destaca Lu-
cas. “Correr no México é sempre
muito legal por causa da animação
do público. Vencer, então, é uma
experiência sensacional pela qual
vale muito a pena lutar”, aponta o
brasileiro, que está na quinta co-

locação no Campeonato. O líder é
o belga Stoffel Vandoorne, da
equipe Mercedes-Benz EQ.

Lucas está otimista para a
corrida, em virtude do que já sen-
tiu do desempenho do carro da
equipe Audi. “O carro tem um

ótimo potencial”, diz ele. “Tive-
mos algumas situações nos pri-
meiros dois eventos que nos im-
pediram de brigar por uma posi-
ção na frente do grid – algo que
na Fórmula E é especialmente
importante devido à competitivi-
dade da categoria, com todos os
carros sempre muito parelhos.
Acho que no México pode ser a
nossa vez de lutar pela vitória.
Temos tudo para isso”, comple-
ta o brasileiro que, na etapa an-
terior, realizada no Chile, foi au-
tor de uma emocionante corrida
de recuperação – Lucas largou
em 22º e chegou em sétimo.

Confira a classificação do
Campeonato após três corridas
(uma no Chile e duas na Arábia
Saudita, que abriu a temporada):
1) Stoffel Vandoorne (Bélgica,
Mercedes-Benz EQ), 38 pontos;
2) Alexander Sims (Inglaterra,
BMW Andretti), 35 pontos; 3)
Sam Bird (Inglaterra, Envision
Virgin Racing), 25; 4) Max Gun-
ther (Alemanha, BMW Andretti),
25; 5) Lucas Di Grassi (Audi
Sport Abt Schaeffler), 24 pontos.
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Copa Brasil Caixa de
Marcha Atlética é
oportunidade de

obtenção de índice
para o Mundial

Competição também é seletiva para o Sul-Americano de
Lima, marcado para os dias 7 e 8 de março, no Peru. Até
agora, sete atletas conseguiram as marcas mínimas para
o evento de Minsk, na Bielorrússia
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Lucas Mazzo

netti Bonfim e Caio Bon-
fim. “Fiz a melhor prepara-
ção da minha vida. Estou me
sentindo muito bem. O ob-
jetivo é garantir vaga na se-
leção que irá ao Sul-Ame-
ricano de Lima”, afirmou o
marchador de 25 anos, nas-
cido em Belém. “Será a mi-
nha primeira competição do
ano e  es tou ansioso por
conseguir um bom resulta-
do”, completou.

As marcas exigidas até
o dia 4 de abril nos 10 km
Sub-20 masculino são de
44:00  e  no  feminino  de
50:00. O mesmo prazo vale
para os 20 km masculino
(1 :24:00)  e  femin ino
(1:36:00) .  Já  os  índices
para os 50 km podem ser
alcançados até o dia 8 de
março  e  são  de  4 :06:00
para os homens e 4:39:00
para  as  mulheres .  Serão
convocados os três atletas
com as melhores marcas
em cada prova.

A compet ição  de  do-
mingo será  real izada na
Universidade Federal  de
Pernambuco, na Avenida
dos Reitores (em frente à
Concha Acústica), e servi-
rá de qualificação para o
Campeonato Sul-America-
no de Marcha Atlética, pre-
visto para os dias 7 e 8 de
março, em Lima, Peru. Se-
rão convocados os três pri-
meiros colocados nas pro-
vas masculinas e femininas
na Copa Brasil, nos 20 km
e 35 km adulto, nos 10 km
Sub-20, nos 10 km Sub-18
masculino e nos 5 km Sub-
18 feminino.

Protótipo MCR VW preparado para a prova
de resistência de 11 horas de duração

Marcelo Servidone, Jorge Machado e Nenê Finotti se revezam na Mil Milhas do Brasil

Protótipo MCR

Pouco mais de um ano depois
de iniciar sua carreira como pi-
loto, o paulista Marcelo Servido-
ne está na expectativa para enca-
rar o que considera “um desafio
bacana”: chegar ao fim da Mil
Milhas do Brasil. Piloto, patro-

cinador e incentivador do auto-
mobilismo, Servidone disputará
a prova com um protótipo MCR
equipado com motor Volkswa-
gen, dividindo a pilotagem com
Jorge Machado e Nenê Finotti.

“É uma prova de resistência

diferente de outras que disputei”,
analisa Servidone, terceiro colo-
cado em sua classe nos 500 Km
de Interlagos, em dezembro. “Há
um outro fator de desgaste, que
é o de ficar três dias no autódro-
mo para os treinos e a corrida”,
prossegue, referindo-se aos dois
dias de treino (quinta e sexta) e
ao próprio dia da prova. “No sá-
bado, a programação começa
com o warm-up às oito da noite,
quatro horas antes da largada.
Teoricamente, você tem a manhã
e a tarde para descanso. Mas na
prática o que acaba acontecendo
é você ficar ‘ligado’ o tempo
todo”, diz, deixando explícita sua
expectativa para a prova.

Servidone pilotará o MCR-
VW pela primeira vez nos trei-
nos que começam nesta quinta-
feira e acredita que a adaptação
será rápida: “Tenho boa experi-
ência com monopostos de Fór-
mula 4 e o protótipo não vai ser
muito diferente. Além disso, te-
nho companheiros experientes:
o Nenê, além de ser um prepara-
dor com ótimo currículo, já ga-
nhou corridas com esse tipo de
carro. O Jorge tem vitórias em
provas nos Estados Unidos e é
quem deverá pilotar por mais

tempo. Eu vou ser o último a en-
trar no carro”.  

A Mil Milhas do Brasil mar-
ca a estreia da nova equipe LF
Servidone Racing, uma união en-
tre a LF Competições (que con-
tinuará normalmente suas ativi-
dades de preparação de carros
clássicos de competição) e a
Servidone Racing. “Estamos fa-
zendo parceria com o Nenê Fi-
notti e confiamos muito no tra-
balho em conjunto. O resultado
na prova vai ser consequência
desse trabalho”, finaliza

Mil Milhas do Brasil terá
transmissão ao vivo pela Fox
Sports

A Mil Milhas do Brasil 2020
terá transmissão ao vivo da lar-
gada e chegada da prova pela Fox
Sports e geração de imagens da
MasterCatve. Pela internet a
High Speed do produtor Pedro
Rodrigo de Souza estará transmi-
tindo os treinos e flashes da cor-
rida para a página do Facebook
da Mil Milhas do Brasil e do
Portal High Speed. A partir de
sexta-feira a High Speed dispo-
nibilizará o EMBED com suas
transmissões ao vivo para Por-
tais e Sites.
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Robert Scheidt confirma vaga e será primeiro
brasileiro a disputar sete Olimpíadas

Maior medalhista olímpico
da história do Brasil, com cinco
pódios, Robert Scheidt derruba
mais um recorde em sua vitorio-
sa carreira e vai se tornar o pri-
meiro brasileiro a competir em
sete edições dos Jogos. Ele tem
índice para disputar a Olimpíada de
Tóquio desde o ano passado. Mas
a confirmação da vaga veio na quin-
ta-feira (13), no Sandringham Ya-
cht Club, em Melbourne, na Aus-
trália. Ao se classificar para a flo-
tilha ouro no Campeonato Mundi-
al da classe Laser 2020 e seguir
como único brasileiro na luta pelo
pódio, não pode mais perder a vaga
na equipe nacional que vai compe-
tir no Japão, em julho.

O bicampeão olímpico vele-
jou entre os top 10 na quinta-fei-
ra, no Sandringham Yacht Club,
em Melbourne, na Austrália, e
garantiu a classificação. Apre-
sentando evolução dia a dia, ele

cruzou a linha de chegada em 7°
e 9° lugares nas duas regatas dis-
putadas, subindo da 37ª para a 29ª
colocação entre 124 velejado-
res. Apenas os 42 melhores se-
guem na luta pelo pódio. O ou-
tro brasileiro na disputa, Gusta-
vo Nascimento, ocupa o 84° lu-
gar e vai disputar a flotilha bron-
ze. De acordo com o critério da
Confederação Brasileira de Vela
(CBVela), ele só perderia a vaga
para os Jogos do Japão se outro
atleta do Brasil subisse ao pódio
no Mundial da Laser em 2020.

“Essa confirmação é impor-
tante, pois sigo trabalhando para
evoluir constantemente nesse
retorno à classe Laser após três
anos de ausência. A competição
é muito dura e o barco exige bas-
tante da parte física, mas sigo
motivado para elevar meu nível
competitivo e lutar para fazer um
bom papel em Tóquio. Seguirei
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Scheidt está na flotilha ouro

para o Japão para lutar, e lutar
muito, por mais um pódio
olímpico”, garante o velejador
dono de duas medalhas de ouro
(Atlanta/96 e Atenas/2004 - 
ambas na Classe Laser), duas de

prata (Sidney/2000 - Laser - e
Pequim/2008 -  Star) e uma de
bronze (Londres/2012 - Star).
Scheidt é patrocinado pelo Ban-
co do Brasil e Rolex e que conta
com o apoio do COB e CBVela.


