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Governo anuncia R$ 30 mi para ações
imediatas de combate ao coronavírus

Chuvas de fevereiro provocam perdas
de R$ 203 milhões no Sudeste
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OMS eleva grau de risco do
coronavírus para muito alto

Contas do setor público têm
maior superávit para janeiro

em 19 anos
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,48
Venda:       4,48

Turismo
Compra:   4,30
Venda:       4,66

Compra:   4,94
Venda:       4,94

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

18º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens a
nublado com chu-
va no fim da ma-
nhã. Tarde e noite
chuvosas.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

22º C

17º C

Domingo: Chuvo-
so durante o dia e
à noite.

Manhã Tarde Noite

22º C

16º C

Segunda: Chuvo-
so durante o dia e
à noite.

Número de
mortes por
coronavírus

chega a
2.788 casos

na China
Autoridades do setor de

saúde da China disseram que,
na quinta-feira (27), mais 44
pessoas morreram por causa
do novo coronavírus, elevando
o número total de mortes na
China continental para 2.788.
Muitas das mortes ocorreram
na província de Hubei, o epi-
centro do surto.

As autoridades disseram
que o número total de pessoas
infectadas com o vírus na Chi-
na é, atualmente, de 78.824, in-
cluindo os 327 novos casos.

A mídia chinesa diz que
3.622 pessoas tiveram alta de
hospitais na quinta-feira, indi-
cando que o número excedeu a
marca de 3 mil pela primeira vez.

O The Global Times, jornal
afiliado ao Partido Comunista
Chinês, disse que o número de
novos casos na China tem dimi-
nuído nestes últimos dias, mas a
situação poderá mudar quando
muitas companhias reiniciarem
suas atividades comerciais.

Ainda segundo o jornal,
pessoas do exterior que entram
na China poderão propagar o
vírus, uma vez que o número de
pessoas infectadas está se ele-
vando ao redor do mundo, e
exorta o público a tomar me-
didas de prevenção.   Página 3

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) elevou para
“muito alto” o risco em nível
global de disseminação do novo
coronavírus. “O contínuo au-
mento dos casos de Covid-19
e do número de países afeta-
dos pelos últimos dias é clara-
mente preocupante”, ressaltou
o diretor geral da OMS, Tedros
Ghebreyesus, em coletiva à
imprensa em Genebra na sex-
ta-feira (28).

Covid-19 é a doença cau-
sada pelo novo coronavírus.
Entre a manhã de quinta-feira
(27) e a da sexta-feira, foram
registrados 329 novos casos na
China. Este o menor aumento

do número de casos do último
mês no país asiático.

No total, a China registrou
78.959 casos do Covid-19,
com 2.791 mortes pela doen-
ça. Fora da china são 4.351 ca-
sos em 49 países, com 67 mor-
tes. Desde esta quinta-feira (27),
Dinamarca, Estônia, Lituânia,
Holanda e Nigéria reportaram
seus primeiros casos, todos re-
lacionados à disseminação do
vírus na Itália.

“O que vemos agora são epi-
demias do Covid-19 interligadas
em muitos países. mas a maio-
ria dos casos são rastreáveis
para contatos ou grupos de ca-
sos conhecidos.         Página 4

O setor público consolidado
– que engloba governo federal,
estados, municípios e estatais –
registrou o maior superávit pri-
mário para meses de janeiro em
19 anos. Segundo dados divulga-
dos na sexta-feira, (28) pelo Ban-
co Central (BC), as contas de to-
dos os entes do governo ficaram
positivas em R$ 56,276 bilhões,

o maior resultado desde o início
da série histórica, em 2002.

O superávit primário repre-
senta o quanto o governo conse-
gue economizar desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida
pública. Tradicionalmente, janei-
ro registra superávit por causa da
baixa execução dos Orçamentos
federal e locais, que ainda estão

no começo do exercício fiscal.
No entanto, o resultado deste ano
foi 20% maior que o superávit de
R$ 46,897 bilhões registrado em
janeiro do ano passado.

No mês passado, o governo
federal teve superávit primário
de R$ 45,469 bilhões. Os esta-
dos e municípios apresentaram
resultado positivo de R$ 10,143
bilhões; as empresas estatais re-
gistraram superávit primário de
R$ 664 milhões.

Na quinta-feira, (27), o Te-
souro Nacional, que usa uma
metodologia diferente do Banco
Central, tinha divulgado que o su-
perávit do Governo Central, que
considera Tesouro Nacional, Pre-
vidência Social e Banco Central,
tinha encerrado janeiro com re-
corde . O resultado, explicou o
Tesouro, deve-se tanto à melhora
da arrecadação no primeiro mês
do ano como à queda nos gastos
decorrente do início da execução
do Orçamento.               Página 3

F
ot

o/
M

ar
ce

ll
o 

C
as

al
 J

r.
/A

B
r

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica ( Aneel ) informou
na sexta-feira, (28) que manterá
no mês de março a bandeira tari-
fária na cor verde, sem cobrança
extra na conta do consumidor. A
bandeira foi a mesma aplicada
em fevereiro.

De acordo com a agência, a
decisão de manter a bandeira na
cor verde se deve a recuperação
nos níveis dos reservatórios em
virtude do volume razoável de
chuvas no mês de fevereiro.

Segundo a agência, o volume
de chuvas refletiu-se na redução
do preço da energia no mercado
de curto prazo (PLD) e dos cus-
tos relacionados ao risco hidro-
lógico (GSF). O PLD e o GSF
são as duas variáveis que deter-

Bandeira tarifária segue verde
em março; conta não terá

cobrança extra
minam a cor da bandeira a ser
acionada.

Criado pela Aneel , o siste-
ma de bandeiras tarifárias sinali-
za o custo real da energia gera-
da, possibilitando aos consumi-
dores o bom uso da energia elé-
trica. O funcionamento das ban-
deiras tarifárias tem três cores:
verde, amarela ou vermelha
(nos patamares 1 e 2), que in-
dicam se a energia custará mais
ou menos em função das condi-
ções de geração.

Já a bandeira vermelha pata-
mar 1, o valor a mais cobrado é
de R$ 4,16 a cada 100 kWh e no
patamar 2 da bandeira o valor é
de R$ 6,24 por 100 kWh consu-
midos. A bandeira verde não tem
cobrança extra. (Agência Brasil)

Aracaju recebe etapa e terá
representantes Duda e

Tainá brigando pelo pódio
A cidade de Aracaju (SE) re-

cebe na próxima semana a penúl-
tima parada do Circuito Brasilei-
ro Open de vôlei de praia 2019/
2020, com jogos de quarta-fei-
ra (04.03) a domingo (08.03). E
a torcida sergipana, que lotou a
arena em 2018, terá duas gran-
des representantes para apoiar,
com muitas chances de medalha:
Duda, parceira de Ágatha (PR),
e Tainá, parceira de Victoria
(MS), chegam embaladas por
bons resultados recentes.

Os jogos contam com en-
trada franca e acontecem na
arena montada na Praia de Ata-
laia, altura da Passarela do
Caranguejo.               Página 5
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Tainá mergulha para tentar salvar ponto durante final em
Maceió

Sesc RJ recebe o Sesi-SP
no Rio de Janeiro (RJ)

A oitava rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil mas-
culina de vôlei 19/20 começa
neste sábado (29), com cinco
partidas. Entre eles, um duelo
que promete bastante equilíbrio,
entre Sesc RJ e Sesi-SP. O con-
fronto será às 19h30, no ginásio
do Tijuca Tênis Clube, no Rio de
Janeiro (RJ), e terá transmissão
ao vivo do SporTV 2.

O time carioca ocupa a ter-
ceira posição na tabela da Superli-
ga Banco do Brasil, com 38 pon-
tos, enquanto a equipe de São Pau-
lo está logo abaixo, em quarto, com
dois pontos a menos.      Página 5
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Sesi-SP

Brasileiros iniciam
temporada de rali

na África
Atuais bicampeões brasi-

leiros de rali cross country, o
piloto Marcos Baumgart e o
navegador Kleber Cincea estão
na África do Sul para a disputa
da primeira etapa da tempora-
da 2020 do SACCS – South
African Cross Country Series
– o campeonato local de rali.
Repetindo a parceria com a
Neil Woolridge Motorsports e
representando a Ford Perfor-
mance naquele país, a dupla
brasileira faz o salto de cate-

goria, saindo da classe T –
onde venceram a etapa final
em 2019 – e partem para a T1
FIA, a mesma na qual com-
petem no Sertões.

No Ford Ranger #311,
Marcos e Kleber juntam-se
ao atual campeão da classe T,
Lance Woolridge, que terá
Elvéne Vonk como navegado-
ra. A Mpumalanga 400, pri-
meira das oito etapas, acon-
tece nesta sexta e sábado em
Dullstroom.              Página 5

Triumph amplia
descontos

Governo prorroga GLO no
 Ceará por uma semana
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Governo anuncia R$ 30 mi para ações
imediatas de combate ao coronavírus

twitter @CesarNetoReal 

O Governador João Doria
confirmou na sexta-feira (28) a
liberação de R$ 30 milhões para
ações imediatas de prevenção e
combate ao coronavírus. O di-
nheiro será usado em uma cam-
panha informativa de divulgação
em rádio, TV e internet e também
em medidas definidas por espe-
cialistas do centro de contingên-
cia da doença em São Paulo.

 “Estamos liberando R$ 30
milhões para o programa de
combate ao coronavírus, tanto
para informação quanto para
ação efetiva. Serão R$ 14 mi-
lhões para uma campanha para
orientar os brasileiros de São
Paulo sobre como se compor-

tar, o que evitar e o que não é
problema. Outros R$ 16 mi-
lhões serão para apoio operaci-
onal à Secretaria de Saúde”,
anunciou Doria.

A campanha publicitária co-
meça a ser veiculada na próxima
terça (3) e deverá se estender até
22 de março. O Governador já
adiantou que há possibilidade de
prorrogação se a necessidade for
confirmada pelo Centro de Con-
tingência do coronavírus.

Na sexta, a Organização
Mundial de Saúde elevou para
muito alto o risco global de epi-
demia do coronavírus. Nesta se-
mana, o Brasil teve o primeiro
caso confirmado da doença. Tra-

ta-se de um homem de 61 anos,
residente na capital paulista, que
apresentou sintomas após retor-
nar da Itália, país em que a doen-
ça já circulava.

Coordenado pelo médico in-
fectologista David Uip, o centro
de contingência do coronavírus
em São Paulo também vai defi-
nir medidas prioritárias para es-
tabelecimentos de saúde. A ver-
ba liberada pelo Governo de São
Paulo poderá ser usada na com-
pra de insumos para exames e
material de proteção para profis-
sionais que atendem pacientes
considerados suspeitos.

“O paciente com poucos sin-
tomas, tosse leve, espirros e fe-

bre baixa deve ficar em casa. A
atenção especial é para os gru-
pos mais vulneráveis, que são
pessoas com mais de 60 anos, e
especialmente as com mais de
80 anos, ou pacientes com do-
enças crônicas, diabéticos ou
em tratamento oncológico. Es-
ses precisam ser mais cuidado-
sos e procurar o serviço de saú-
de se houver agravamento desta
infecção inicial”, afirmou Uip.

Na próxima quarta (4), às
11h, o Governador deverá se
reunir com prefeitos e represen-
tantes de serviços de saúde de
todos os 645 municípios do es-
tado em um evento no Palácio
dos Bandeirantes.

SP lança guia informativo e central de
combate a fake news sobre o coronavírus

O Governador João Doria
iniciou na sexta-feira (28) uma
ampla campanha de conscienti-
zação e prevenção ao novo co-
ronavírus.

A principal novidade é um
manual digital, que poderá ser bai-
xado gratuitamente por qualquer
pessoa no hotsite
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavi-
rus ou via QR Code e impresso.
Uma central digital de combate a
fake news também conta com ma-
terial para livre compartilhamento
por redes sociais e serviços de
mensagem, como o WhatsApp.

 “A comunicação ajuda a se-
renar ânimos e informar corre-
tamente sobre a doença e como
preveni-la. Informação correta
neste momento é fundamental.
Uma informação incompleta pode

provocar busca desenfreada pelos
serviços de saúde desnecessaria-
mente”, afirmou Doria.

A produção do guia e a cria-
ção da central virtual para com-
bate a notícias falsas foi coor-
denada pela Secretaria de Comu-
nicação do Governo do Estado
e pelo Centro de Contingência
de coronavírus em São Paulo.
Há três dias, São Paulo confir-
mou o primeiro paciente brasi-
leiro contaminado com o vírus
após uma viagem à Itália.

A cartilha também terá ver-
sões em outros quatro idiomas:
inglês, espanhol, italiano e chi-
nês. A partir da próxima semana,
versões impressas do guia serão
distribuídas a pessoas que che-
gam do exterior ao Brasil pelo
aeroporto internacional de Cum-

bica, em Guarulhos, e pelo por-
to de Santos, o maior da Améri-
ca Latina.

Ação integrada
As estações de metrô e trens

da Grande São Paulo também
receberão cartazes e material
impresso sobre o coronavírus. O
Governo de São Paulo também
vai orientar municípios a disse-
minar o guia em postos de saú-
de, hospitais, escolas, terminais
de ônibus e rodoviárias.

“A comunicação é a princi-
pal aliada neste momento para
evitar fake news. Nós tomamos
o cuidado de criar uma verdadei-
ra central de combate a notícias
falsas”, afirmou o Secretário de
Comunicação Cleber Mata.

O Estado também disponibi-

lizou uma série de vídeos com
informações sobre o coronaví-
rus e como a população pode
colaborar para evitar a doença.
O material reúne entrevistas
com especialistas, infográficos
e ilustrações e está disponível no
canal do Governo de São Paulo
no Youtube (www.youtube.com/
governosp).

A campanha de orientação
também conta com o apoio de
entidades privadas como a Abe-
ar (Associação Brasileira de
Empresas Aéreas). A meta do
Governo de São Paulo é envol-
ver toda a população do estado,
de quase 46 milhões de pesso-
as, nas iniciativas de prevenção
ao coronavírus e disseminação
de informações precisas e cor-
retas sobre a doença.

Lançada campanha ‘Gravidez na
adolescência é para a vida toda’

O Governo do Estado de São
Paulo, por meio das secretarias
da Justiça e Cidadania, da Edu-
cação e da Saúde, lança a cam-
panha “Gravidez na Adolescên-
cia é para a vida toda”, em alu-
são à Semana Nacional de Pre-
venção de Gravidez na Adoles-
cência, instituída pela Lei nº
13.798 de 2019. A iniciativa
conta com ações por meio das
redes sociais, presenciais e con-
curso de YouTubers para estudan-
tes da rede pública estadual.

A campanha tem como obje-
tivo principal conscientizar os
adolescentes sobre os encargos,
dificuldades e consequências
envolvidos na gravidez na ado-
lescência, destacando a respon-
sabilização conjunta dos futuros
pais jovens sobre a nova vida
gerada e os direitos que ambos
possuem antes, durante e após a
ocorrência da gestação.

Segundo dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), o
Brasil está entre os países lati-
no-americanos com a maior
média na região de bebês nasci-
dos de mães adolescentes. No
país, a cada mil jovens com ida-
des entre 15 e 19 anos, nascem
68,4 bebês de mães adolescen-
tes, enquanto na América Latina
o índice é de 65,5 bebês de mães
jovens a cada mil adolescentes.
A média mundial é ainda menor:
46 nascimentos a cada mil.

Apesar de o Estado de São
Paulo ter reduzido o número de
adolescentes grávidas, em

46,59% entre os anos de 1998
e 2016, ainda são quase 80 mil
nascimentos de crianças cujas
mães possuem idade entre 10 e
19 anos. Os números mostram a
urgência de se abordar a temáti-
ca, com o envolvimento e a lin-
guagem dos próprios adolescen-
tes, além da participação da co-
munidade escolar, por meio das
escolas públicas estaduais.

Estudo da Fundação Abrinq,
publicado em 2018 e com base
em dados federais de 2016,
apontou que o índice de evasão
escolar das adolescentes com
até 19 anos que se tornam mães
é maior nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil quando com-
parado ao Sudeste, Sul e Centro-
Oeste. Enquanto nestes últimos
o índice é de quase um quarto das
jovens que deram à luz e não
concluíram o Ensino Fundamen-
tal, no Norte sobre para 35,9%
e no Nordeste, 35,5%. São ado-
lescentes que possuíam apenas
de quatro a sete anos de estudo.

Para o secretário da Justiça
e Cidadania, Paulo Dimas Mas-
caretti, os governos e a socie-
dade precisam falar sobre as cau-
sas e as consequências de uma
gravidez não planejada nessa eta-
pa da vida. “É fato que engravi-
dar precocemente é um proble-
ma de saúde pública. Temos que
pensar nas causas, que são os ris-
cos à saúde da mãe e do bebê e
as consequências, que têm im-
pacto socioeconômico, uma vez
que muitas jovens grávidas de-

sistem de estudar e enfrentam
dificuldades para conseguir em-
prego”, ressalta Paulo Dimas.

A campanha, de caráter per-
manente, começa na próxima
semana com a veiculação de pe-
ças de publicidade nas redes so-
ciais, em canais como Face-
book, Instagram e Twitter. Tam-
bém já estará no ar o site da cam-
panha, hospedado na página ofi-
cial da Secretaria da Justiça e
Cidadania.

Talk show
Na terça-feira (3), às 10h, no

auditório da Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, na Barra Funda, na
cidade de São Paulo, acontece
um talk show, conduzido pelas
jornalistas Mariana Kotscho e
Roberta Manreza, apresenta-
doras do Programa Papo de
Mãe na TV Cultura. Durante o
evento, as jornalistas farão um
círculo de conversa com es-
pecialistas e adolescentes-pais
no palco e, de forma interativa,
transitarão na plateia para que o
público presente faça perguntas
aos convidados.

No dia do evento, a médica
Albertina Duarte, ginecologista,
obstetra, cirurgiã, coordenado-
ra do Programa Saúde do Ado-
lescente e coordenadora de Po-
líticas Públicas para as Mulhe-
res do Estado de São Paulo, fará
o lançamento do livro “Materni-
dade e adolescência, histórias de
adolescentes grávidas e mães do

Brasil, Portugal e Guiné”, orga-
nizado por ela.

Concurso de YouTubers
Entre as ações previstas es-

tão ainda a realização do concur-
so “YouTubers Conscientes e a
Gravidez na Adolescência”, des-
tinado a alunos da rede pública
estadual, e a veiculação do por-
tal da campanha.

O portal da campanha é tan-
to informativo e formador para
os adolescentes e jovens, como
referência de consulta para edu-
cadores, inclusive com informa-
ções sobre serviços e políticas
públicas oferecidas pelo Gover-
no do Estado de São Paulo.

No concurso “YouTubers
Conscientes e a Gravidez na
Adolescência”, estudantes das
escolas públicas estaduais, com
idades entre 12 e 20 anos in-
completos, poderão criar e ins-
crever vídeos dentro do contex-
to da campanha “Gravidez na
Adolescência é para a Vida
Toda”. A finalidade é contribuir
para o esclarecimento da popu-
lação infanto-juvenil sobre a
importância da prevenção da
gestação nessa etapa da vida.

O concurso consiste na apre-
sentação de um vídeo (produto au-
diovisual), com duração máxima de
3 minutos. Os adolescentes pode-
rão abordar de forma interdiscipli-
nar – sob os vieses da saúde, edu-
cação, sociologia, entre outros – a
importância e necessidade de se
prevenir a gravidez.

Fundo Social arrecada mais de R$ 2 milhões
com primeiro leilão sustentável de 2020

O primeiro leilão sustentável
de 2020 do Fundo Social de São
Paulo, realizado em 12 de feve-
reiro, superou o valor estimado
para a venda dos produtos, avalia-
do em cerca de R$ 1 milhão, e ar-

recadou R$ 2.461.800,00.
Foram arrematados 157 dos

182 lotes disponíveis para com-
pra. Para fornecer a destinação
correta aos materiais, fizeram
parte da iniciativa produtos que

não têm mais condições de uso
nas secretarias estaduais, como
equipamentos eletrônicos, mó-
veis, pneus, papeis e papelões.

O foco da ação é também a re-
ciclagem e o reaproveitamento de

materiais. O valor arrecadado nos
leilões promovidos pelo Fundo So-
cial compõe o orçamento anual do
órgão e é investido em todos os pro-
jetos, principalmente nas Escolas de
Qualificação Profissional.

Anitta e Daniela Mercury encerram o maior o
Carnaval de Rua da história da cidade de SP
Com atrações para todos os

gostos, a Prefeitura de São Pau-
lo encerra neste fim de semana
(dias 29/02 e 01/03) o maior
Carnaval de Rua da história da
cidade. A programação contará
com 157 desfiles, sendo 83 no
sábado (29/02) e 74 no domin-
go (01/03), incluindo apresen-
tações dos cantores Bell Mar-
ques, Anitta, Daniela Mercury e

Preta Gil.
No sábado (29/02), o públi-

co poderá participar de blocos
como o Te Amo Mas Só Como
Amigo (Pinheiros), Charan-
guinha do França (Sé), Lua de
Mel (Sé), Desliga e Vem (Pi-
nheiros), Pequeno Burguês
(Santana), Cowboy (Lapa), 50
Tons de Pinga (Mooca), entre
outras atrações.

No domingo (01/03), a
apresentação da cantora Anitta
promete arrastar uma multidão
de pessoas a região do Ibirapu-
era. Já na região Central, a can-
tora Daniela Mercury finaliza
as festividades com o bloco Pi-
poca da Rainha.

A ocupação das ruas da mai-
or cidade do país durante a ce-
lebração do Carnaval de Rua

2020, entre os dias 15 de feve-
reiro (pré-carnaval) e 1° de
março (pós-carnaval), projeta
um impacto econômico na ca-
pital paulista que deve ultrapas-
sar os números do Carnaval de
2019, que movimentou R$ 2,3
bilhões (carnaval de rua e Sam-
bódromo), segundo pesquisa do
Observatório do Turismo da
Prefeitura de São Paulo.

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO vem

sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) desde 1993. Na
Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi um dos pionei-
ros no Brasil. Nosso EMAIL  cesar@cesarneto.com

.
C Â M A R A  ( S P )
Possivelmente já no dia 5 março (1º da janela partidária pra

troca de legendas sem que os vereadores percam a cadeira por
infidelidade e que vai até 3 de abril 2020), Fernando Holiday des-
ligue-se do DEM e vá pro PATRIOTA, no qual vai ser o 1º líder

.
P R E F E I T U R A  ( S P )
Tá chegando a hora da verdade real pra Bruno Covas (PSDB).

Até 7 de abril 2020, no qual completará 40 anos, o mais jovem
prefeito da História (Século 21) terá ouvido, lido e anotado o
suficiente pra definir o que não quer e então definir o que quer

.
A S S E M B L E I A  ( S P )
Pra quais partidos vão os deputados que chegaram via PSL da

família Bolsonaro e por isso não ficarão no PSL que voltou pras
mãos do dono original, o deputado federal (PE) Bivar ? Um dos
caminhos naturais pode ser o PSC, por ser conservador ?

.
G O V E R N O  ( S P )
A forma como João Doria (PSDB “liberal de centro”) tá tra-

tando o caso do Corona Vírus no maior e mais importante Estado
do Brasil, pode usar como peças do seu  marketing  Presidencial
2022. Já seu colega do Rio, segue pedindo Impeachment de Bol-
sonaro

.
C O N G R E S S O  ( B R )
Embora a paralisação de parte da Polícia Militar do Ceará seja

repeteco do que rolou no Espírito Santo (2017), preocupa sena-
dores de vários Estados. Só depois do ministro Moro (Justiça e
Segurança Pública) retirar Exército e Guarda Nacional é que va-
mos saber

.
P R E S I D Ê N C I A  ( B R )
Bolsonaro segue não sendo justo quando generaliza “jorna-

listas” e “imprensa” como se todos fossem comprometidos com
ideologias, partidos e mentiras. E ele sabe que há - falo por São
Paulo - os que levam pra profissão e pras mídias as Éticas de
Deus via Jesus

.
P A R T I D O S  ( B R )
O hoje REPUBLICANOS (ex-PRB) vai comandar pela 1ª vez

(após 2012 e 2016) a campanha do deputado federal (SP) Russo-
manno pra prefeito de São Paulo. Por isso, vai subir muito a chan-
ce dele pelo menos ir ao 2º turno e talvez até ganhar nesta 3ª vez
em 2020

.
H I S T Ó R I A S  ( B R )
Em 1961, o Presidente Jânio Quadros deixou uma carta aos

brasileiros ao renunciar : “... forças terríveis se levantam contra
mim, me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colabora-
ção ...”. Será que Jair Bolsonaro tá vivendo isso na pele, 59 anos
depois ?

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

se tornando referência. Recebeu a “Medalha Anchieta” na Câma-
ra Municipal de São Paulo e o “Colar de Honra ao Mérito” na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
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Número de mortes
por coronavírus

chega a 2.788 casos
na China

Autoridades do setor de saúde da China disseram que, na
quinta-feira (27), mais 44 pessoas morreram por causa do novo
coronavírus, elevando o número total de mortes na China con-
tinental para 2.788. Muitas das mortes ocorreram na provín-
cia de Hubei, o epicentro do surto.

As autoridades disseram que o número total de pessoas
infectadas com o vírus na China é, atualmente, de 78.824, in-
cluindo os 327 novos casos.

A mídia chinesa diz que 3.622 pessoas tiveram alta de hos-
pitais na quinta-feira, indicando que o número excedeu a mar-
ca de 3 mil pela primeira vez.

O The Global Times, jornal afiliado ao Partido Comunista
Chinês, disse que o número de novos casos na China tem di-
minuído nestes últimos dias, mas a situação poderá mudar
quando muitas companhias reiniciarem suas atividades comer-
ciais.

Ainda segundo o jornal, pessoas do exterior que entram na
China poderão propagar o vírus, uma vez que o número de pes-
soas infectadas está se elevando ao redor do mundo, e exorta
o público a tomar medidas de prevenção.

Contágio no Japão
Em Hokkaido, no norte do Japão, as autoridades suspei-

tam que algumas pessoas contraíram o novo coronavírus numa
feira comercial realizada na província duas semanas atrás.

Na quinta-feira, autoridades informaram que um homem
na faixa dos 70 anos tem o vírus e está em estado grave. Ele
foi à feira de utilidades domésticas realizada em Kitami, uma
cidade na costa do mar de Okhotsk.

Eles informaram que cinco outras pessoas que estão com
o vírus também estiveram na feira comercial.

Os funcionários suspeitam que o contágio simultâneo pode
ter ocorrido no evento, envolvendo um grupo de pessoas mai-
or do que famílias ou colegas de trabalho.

Acredita-se que cerca de 700 pessoas participaram da fei-
ra comercial durante três dias, a partir do dia 13 de fevereiro,
incluindo o tempo gasto nas preparações.

Autoridades de Hokkaido estão tentando encontrar, urgen-
temente, pessoas que tiveram um contato próximo com os
visitantes para descobrir as rotas de infecção.

Sessenta e três casos do novo coronavírus foram confir-
mados em Hokkaido, o maior número no Japão, com exceção
dos casos no navio de cruzeiro Diamond Princess, que está
ancorado sob quarentena em Yokohama.  (Agência Brasil)

Novo coronavírus:
bolsas asiáticas e

norte-americana caem
Os mercados asiáticos de ações caíram ainda mais nesta sex-

ta-feira, 28, mostrando os receios causados pelo surto do novo
coronavírus Covid-19. Os índices aprofundam o impacto negati-
vo global, depois de Wall Street sofrer sua maior queda em um
dia nos últimos nove anos.

A bolsa de Tóquio começou caindo mais de 3% e Xangai,
Hong Kong e Seul caíram mais de 2%. Os preços do petróleo
caíram ainda mais, com as expetativas de quebra na procura por
parte da atividade industrial.

Os investidores, confiantes de que a doença que surgiu na
China estaria sob controle, foram surpreendidos por surto na Itá-
lia, Coreia do Sul e no Irã. Agora, temem que o vírus esteja se
transformando numa ameaça global que pode prejudicar o co-
mércio e a indústria.

Dow Jones
O índice do Dow Jones, em Nova York, perdeu 1.200 pontos

na quinta-feira, a maior queda de todos os tempos registrada em
apenas um dia, devido ao aumento das preocupações a respeito
do surto.

A sessão de ontem fechou com uma queda de 25.766 pontos,
um recuo de 1.190 pontos em relação ao fechamento de quarta-
feira no sexto dia consecutivo de queda.

O índice despencou depois que os Estados Unidos confirma-
ram seu primeiro caso de contágio do coronavírus através de
uma rota desconhecida de infecção.

Alertas
Uma lista crescente de grandes empresas emite alertas sobre

os resultados e indica que o fechamento de fábricas na China
está interrompendo as cadeias de fornecimento, além de desta-
car que a proibição de viagens e outras medidas preventivas tam-
bém prejudicam o consumo chinês.

O Nikkei 225, de Tóquio, caiu para 26.157,36, enquanto o
Shanghai Composite Exchange perdeu 2,9%, para 2.904,92. O
Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 2,3%, para 26.157,36.

O Kospi, em Seul, caiu 2,2%, para 2.007,89, e o S & P-ASX
200, de Sydney, caiu 2,3%, para 6.502,6. Os mercados da Nova Ze-
lândia e do Sudeste Asiático também recuaram. (Agência Brasil)

Com o aumento de 5,2% no
número de trabalhadores por
conta própria com CNPJ, ou
seja, registrados como empre-
sa, a informalidade no merca-
do de trabalho caiu no trimes-
tre móvel terminado em janei-
ro, na comparação com o perí-
odo anterior, terminado em
outubro de 2019. Na compara-
ção anual, o aumento do CNPJ
entre trabalhadores por conta
própria foi de 10,6%. Com
isso, essa categoria alcançou
5,2 milhões de pessoas.

A informalidade caiu de
41,2% para 40,7% na compara-
ção trimestral. Na comparação
anual, em janeiro de 2019 a
taxa ficou em 40,6%. Do to-
tal de 38,3 milhões de traba-
lhadores informais, 11,67 mi-
lhões estão empregados no
setor privado, uma redução de
179 mil, e 4,5 milhões são
empregadas domésticas sem
carteira assinada. Os trabalha-
dores por conta própria sem
CNPJ somam 19,3 milhões,

129 mil a menos do que no tri-
mestre anterior. Ao todo, 479
mil pessoas saíram da informa-
lidade, sendo 129 mil na cate-
goria trabalhador familiar auxi-
liar.

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, os pri-
meiros de 2020, e foram divul-
gados hoje (28) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Segundo o ins-
tituto, a taxa de desocupação fi-
cou em 11,2%, com um total de
11,9 milhões de pessoas.

Segundo a analista da PNAD
Contínua, Adriana Beringuy, da
Coordenação de Trabalho e Ren-
dimento do IBGE, ainda não é
possível afirmar que há uma ten-
dência de melhora para o ano, já
que os dados divulgados hoje
incluem os bons resultados de
novembro e dezembro de 2019,
quando houve expansão na car-
teira de trabalho assinada.

“Precisa se distanciar um
pouco desses meses para ver se

essas pessoas que conseguiram
trabalhos temporários no fim
de ano serão retidas no mer-
cado. Janeiro é um mês de
transição, tem efeitos ocor-
rendo que não permitem a gen-
te ter uma definição da ten-
dência do que pode estar ocor-
rendo daqui para a frente”.

A analista explica que o au-
mento de 1,3% na inatividade,
ou seja, pessoas de 14 anos ou
mais fora do mercado de traba-
lho, também contribuiu para a
queda da desocupação, já que a
ocupação se manteve estável
em 94,2 milhões de pessoas.

“Vimos uma queda na taxa de
desocupação em relação ao tri-
mestre anterior e ao mesmo pe-
ríodo de 2019. Essa queda está
muito relacionada a um efeito
sazonal de processo de inter-
rupção por procura de trabalho.
As pessoas, em função de féri-
as, se retiram temporariamente
da procura, ou seja, há menos
pressão sobre o mercado de tra-
balho, fazendo essa taxa cair”.

O rendimento médio habitu-
al ficou estável em R$ 2.361 e
a massa de rendimento também,
com crescimento de 2,2% ape-
nas na comparação anual, tota-
lizando R$ 217,4 bilhões.

“Essa estabilidade já vem
ocorrendo nas últimas divulga-
ções, está relacionada ao fato
de que a ocupação vem expan-
dindo, mas por meio de ocupa-
ções de baixos rendimentos.
Tem mais gente trabalhando,
mas com rendimentos menores.
A massa cresce não através da
expansão do rendimento, mas
pelo fato de ter mais pessoas
trabalhando”.

O setor público diminuiu
3,2% na comparação trimestral
e 4,6% em relação a janeiro de
2019. Entre novembro do ano
passado e janeiro de 2020, 39
mil trabalhadores com carteira
assinada deixaram o setor públi-
co. A categoria está em 1,19
milhão de pessoas. Militares e
setor público estatutário somam
7,96 milhões. (Agência Brasil)

Brasil registrou renda domiciliar
per capita de R$ 1.438 em 2019

O Brasil registrou um rendi-
mento domiciliar per capita
de R$ 1.438,67, em 2019. O
valor foi anunciado na sexta-
feira, (28) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Em 2018, a
pesquisa do instituto mostrou
que o rendimento médio por

domicí l io  era  de  R$
1.373,00.

A pesquisa é feita com base
nas informações colhidas na
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) e são enviados ao Tri-
bunal de Contas da União (TCU).

O Distrito Federal foi a uni-

dade da federação com a maior
renda em domicílio per capita:
R$ 2.685,76. Enquanto o Mara-
nhão registrou o menor valor:
R$ 635,59.

Em São Paulo, a renda foi de
R$ 1.945,73. No Rio de Janei-
ro, 1.881,57. E em Minas Ge-
rais, de R$ 1.357,59.

A Pnad Contínua é realizada
em 211 mil domicílios de 3.500
municípios. A divulgação do ren-
dimento nominal mensal dos
domicílios brasileiros serve
como um dos critérios de rateio
do Fundo de Participação dos
Estados e dos Distrito Federal
(FPE).    (Agência Brasil)

Chuvas de fevereiro provocam perdas
de R$ 203 milhões no Sudeste

As chuvas que caíram no país
na primeira quinzena de feverei-
ro provocaram prejuízos para o
setor varejista da ordem de R$
203 milhões nas três principais
capitais da Região Sudeste, de acor-
do com estudo da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), divulgado
no Rio de Janeiro. Isso equivale à
perda de cerca de 0,5% em vendas,
disse na sexta-feira, (28) à Agência
Brasil o economista da CNC, Fabio
Bentes, responsável pelo estudo.
Medindo o impacto isolado nas ca-
pitais, o prejuízo alcançou R$
122,9 milhões no mês, em São
Paulo; R$ 46,4 milhões no Rio
de Janeiro; e R$ 34,2 milhões,
em Belo Horizonte.

A pesquisa partiu da consta-
tação do Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e do Aler-
ta Rio de que as cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte foram as capitais com
maior volume de chuvas nos pri-
meiros quinze dias deste mês.

O fato chamou a atenção dos
economistas da confederação
porque se trata das principais
capitais brasileiras. “Isso afeta o
nível de atividade, de modo geral,
e a gente focou no comércio”, dis-
se Bentes. Foram analisadas as sé-
ries históricas de chuvas nos três
estados e cruzadas com dados do
varejo. “A gente constatou que nos
meses em que há uma quantidade
de chuva muito acima da média, o
varejo, nessas regiões, tende a ter
resultados negativamente afetados
pelo volume de chuva.”

Foi o que aconteceu na pri-
meira quinzena de fevereiro. O
volume de chuvas foi 52% acima
da média em Belo Horizonte,
41% em São Paulo e 100% no Rio
de Janeiro. Na capital fluminen-
se, houve acúmulo de 274 milí-
metros de chuva nos dias obser-
vados, “mais do que o dobro do
que costuma chover no período”.

Impacto
Fabio Bentes informou que

o impacto no varejo se dá de
duas maneiras. Uma é a perda de
mercadorias, uma vez que a mai-
oria dos varejistas de médio e
pequeno portes não contam com
seguro para essa hipótese de
ocorrência. O outro impacto é
que a quantidade grande de chu-
va afeta a circulação dos con-
sumidores, mesmo em ambi-
entes mais resguardados das
chuvas, como shopping cen-
ters, por exemplo. “Porque, se
tem o problema de congestio-
namento ou alagamento na ci-
dade, no entorno, isso afugen-
ta o consumidor também”.
Mesmo tendo o efeito com-
pensação de que as pessoas
continuaram consumindo ali-
mentos, o varejo perde as ven-
das casuais. O comércio de rua
se viu então muito afetado pe-
los transtornos ocasionados pe-
las chuvas nas três capitais do
Sudeste.

Fabio Bentes avaliou que a
perda de 0,5% das vendas pode

parecer pouco. Só que 0,5% foi
a média de crescimento do va-
rejo nos últimos sete meses. “É
como se a gente tivesse perdido
um mês de crescimento por con-
ta das chuvas. Como se não bas-
tasse a alta do dólar, o desem-
prego, que ainda está muito ele-
vado, a gente teve esse fato ex-
traordinário do aumento das chu-
vas, provocando as perdas signi-
ficativas nas três principais ci-
dades do Brasil”.

A primeira quinzena de feve-
reiro, bastante atípica em termos
de chuva, atrapalhou a atividade
do varejo, que enfrentou ainda o
feriado do carnaval, quando
muitos consumidores direcio-
nam parte dos gastos para o se-
tor de serviços. Além disso, o
economista da CNC lembrou
que muita gente trabalha por
conta própria e isso acaba afe-
tando a atividade também. Em
Belo Horizonte, esse foi o fe-
vereiro mais chuvoso em 16
anos. (Agência Brasil)

Contas do setor público têm maior
superávit para janeiro em 19 anos

O setor público consolidado
– que engloba governo federal,
estados, municípios e estatais –
registrou o maior superávit pri-
mário para meses de janeiro em
19 anos. Segundo dados divulga-
dos na sexta-feira, (28) pelo Ban-
co Central (BC), as contas de to-
dos os entes do governo ficaram
positivas em R$ 56,276 bilhões,
o maior resultado desde o início
da série histórica, em 2002.

O superávit primário repre-
senta o quanto o governo con-
segue economizar desconside-
rando o pagamento dos juros da
dívida pública. Tradicionalmen-
te, janeiro registra superávit por
causa da baixa execução dos Or-
çamentos federal e locais, que
ainda estão no começo do exer-
cício fiscal. No entanto, o resul-
tado deste ano foi 20% maior
que o superávit de R$ 46,897
bilhões registrado em janeiro do
ano passado.

No mês passado, o governo
federal teve superávit primário
de R$ 45,469 bilhões. Os esta-
dos e municípios apresentaram
resultado positivo de R$ 10,143
bilhões; as empresas estatais re-

gistraram superávit primário de
R$ 664 milhões.

Na quinta-feira, (27), o Te-
souro Nacional, que usa uma
metodologia diferente do Ban-
co Central, tinha divulgado que
o superávit do Governo Central,
que considera Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Cen-
tral, tinha encerrado janeiro com
recorde . O resultado, explicou
o Tesouro, deve-se tanto à me-
lhora da arrecadação no primei-
ro mês do ano como à queda nos
gastos decorrente do início da
execução do Orçamento.

Meta fiscal
Mesmo com o resultado de

janeiro, a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) estima que
o setor público consolidado en-
cerre 2020 com déficit primá-
rio (receitas maiores que despe-
sas desconsiderando os juros)
de R$ 118,9 bilhões. Na semana
passada, o governo informou que
vai propor uma emenda à LDO
para zerar a meta de superávit
para estados e municípios, ele-
vando a meta de déficit para R$
127,9 bilhões.

O setor público encerrou
2019 com déficit primário de R$
61,87 bilhões, o equivalente a
0,85% do Produto Interno Bru-
to (PIB). Esse foi o sexto ano
seguido de contas negativas, po-
rém o déficit atingiu o nível mais
baixo desde 2014.

Em todo ano de 2019, as
contas do setor público tiveram
um déficit primário de R$ 61,87
bilhões, ou 0,85% do Produto
Interno Bruto (PIB). Foi o sex-
to seguido com as contas no ver-
melho, mas também foi o me-
lhor resultado desde 2014, ou
seja, em cinco anos.

Resultado nominal
Ao se incluírem as despesas

com os juros da dívida pública,
o resultado nominal somou su-
perávit de R$ 19,12 bilhões em
janeiro. No entanto, ao conside-
rar os 12 meses terminados em
janeiro, o déficit nominal fi-
cou em R$ 436,077 bilhões,
equivalente a 5,98% do PIB.
O resultado nominal em 12
meses é o principal indicador
para comparações internaci-
onais e revela a capacidade de

o governo controlar o cresci-
mento da dívida pública.

Os gastos com juros no-
minais totalizaram R$ 37,155
bilhões no mês passado e R$
383,584 bilhões em 12 me-
ses  a té  janeiro  de  2020
(5,26% do PIB).

Dívida bruta
Por causa do déficit nominal

acumulado em 12 meses, a Dí-
vida Bruta do Governo Geral
(DBGG), outro indicador usado
nas comparações internacionais,
subiu em janeiro. Segundo o
Banco Central, a DBGG passou
de 75,8% do PIB em dezembro
para 76,1% do PIB (R$ 5,55 tri-
lhões) em janeiro. A dívida bru-
ta considera tudo o que o setor
público deve, sem descontar ati-
vos como reservas internacio-
nais e tudo aquilo o que o go-
verno tem a receber.

De acordo com a Secretaria
do Tesouro Nacional, a dívida
bruta do Brasil está alta na com-
paração com outros países
emergentes, cujos governos têm
endividamento em torno de 50%
do PIB. (Agencia Brasil)
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A Organização Mundial da
Saúde (OMS) elevou para “mui-
to alto” o risco em nível glo-
bal de disseminação do novo
coronavírus. “O contínuo au-
mento dos casos de Covid-19
e do número de países afeta-
dos pelos últimos dias é cla-
ramente preocupante”, ressal-
tou o diretor geral da OMS,
Tedros Ghebreyesus, em cole-
tiva à imprensa em Genebra na
sexta-feira (28).

Covid-19 é a doença causa-
da pelo novo coronavírus.Entre
a manhã de quinta-feira (27) e a
da sexta-feira, foram registra-

dos 329 novos casos na China.
Este o menor aumento do nú-
mero de casos do último mês
no país asiático.

No total, a China registrou
78.959 casos do Covid-19,
com 2.791 mortes pela doen-
ça. Fora da china são 4.351 ca-
sos em 49 países, com 67 mor-
tes. Desde esta quinta-feira
(27), Dinamarca, Estônia, Litu-
ânia, Holanda e Nigéria repor-
taram seus primeiros casos, to-
dos relacionados à dissemina-
ção do vírus na Itália.

“O que vemos agora são epi-
demias do Covid-19 interliga-

das em muitos países. mas a
maioria dos casos são rastreá-
veis para contatos ou grupos de
casos conhecidos. Não vemos
evidências de disseminação do
vírus livremente em comunida-
des”, destacou Ghebreyesus.

Segundo ele, desta forma há
a chance de conter a dissemi-
nação do vírus, se ações drásti-
cas forem tomadas para detec-
tar cedo os casos, isolar e cui-
dar dos pacientes e de quem
teve contato com eles.”São di-
ferentes cenários em diferentes
países, e diferentes cenários
dentro do mesmo país. A solu-

ção para conter o coronavírus é
quebrar as cadeias de transmis-
são”, reforçou o diretor da
OMS, convocando governos e
população a contribuírem..

Ele reforçou que as pesqui-
sas em medicamentos e vacinas
contra o novo coronavírus es-
tão avançando, porém, o diretor
reforça que não é necessário
esperar por estes recursos, já
que há ações que cada indivíduo
pode tomar para prevenir a con-
taminação, como higienizar
bem as mãos, as superfícies e
espirrar em lenços descartáveis.
(Agência Brasil)

O Ministério da Saúde in-
formou na sexta-feira (28) que
realizará uma campanha publi-
citária para reduzir o risco de
transmissão do novo coronaví-
rus. Segundo a pasta, o foco da
ação será nos hábitos de higie-
ne e nas precauções sobre con-
tato físico entre as pessoas.

O custo previsto da ação é
de R$ 10 milhões e será vei-
culado em Internet, rádio e te-
levisão. A campanha já começa
a ser veiculada nesta sexta-fei-
ra (29).

O ministério informou ain-
da que existem 182 casos con-
siderados suspeitos de corona-
vírus no Brasil. Até agora, 71
casos já foram descartados e
um caso confirmado em São
Paulo.

Os registros de casos sus-
peitos estão concentrados nos
estados de São Paulo (66), Rio
Grande do Sul (27), Rio de Ja-
neiro (19), Minas Gerais (17),
Santa Catarina (9), Paraná (5),
Distrito Federa (5), Goiás (5)
e Espírito Santo (2).

O secretário de Vigilância
da Saúde do ministério, Wan-
derson Kleber de Oliveira, dis-
se que a partir da próxima se-
mana a pasta também divulgará
os “casos prováveis” para in-
cluir as pessoas que têm con-
tato com casos já confirmados.
Segundo Oliveira, nestes casos
não será necessária a realiza-
ção de exames laboratoriais
para confirmação da doença,
que poderá ser confirmada ape-
nas por critérios clínico-epi-
demiológico.

Oliveira ressaltou ainda que
a melhor estratégia de comba-
te à doença é lavar as mãos e
evitar compartilhar objetos
pessoais. O secretário desta-
cou ainda que o uso de álcool
em gel é uma “boa estratégia”,
mas alertou que a população

País tem 182 casos
suspeitos do novo

coronavírus
não deve entrar em desespero
caso não encontre o produto.
“Lavar bem as mãos, as unhas,
é suficiente”, disse

Insumos
O secretário-executivo do

ministério, João Gabbardo dos
Reis, afirmou que será divul-
gado em edição extra do Diá-
rio Oficial da União ainda nes-
ta sexta-feira o resultado da li-
citação para aquisição de 21
insumos hospitalares. Entre
eles, estão dois tipos de más-
cara (cirúrgica e N95) e aven-
tais (P, M e G) precisaram ter
a sistemática de compra fraci-
onada.

Segundo Gabbardo, até 20
empresas poderão ser seleci-
onadas para fornecer, pelo me-
nos, 500 mil unidades de más-
cara. A preocupação da pasta é
evitar a escassez de itens de
segurança e de prevenção con-
tra o novo coronavírus no Bra-
sil.

Aplicativo
O ministério trabalha ain-

da na elaboração de um aplica-
tivo para plataformas móveis
em que os cidadãos poderão
encontrar Unidades de Saúde
mais próximas para o atendi-
mento de casos de coronavírus.

Antes de indicar o hospital,
o “Coronavírus SUS” fará per-
guntas para confirmar se real-
mente há possibilidade de que
o paciente esteja com a doen-
ça. O público-alvo do aplicati-
vo são as pessoas que estive-
ram em algum dos 16 países
considerados suspeitos.

O aplicativo também for-
necerá dicas de prevenção da
doença. Sistema semelhante
foi lançado pela pasta na Copa
do Mundo, realizada no Brasil
em 2014, e nos Jogos Olímpi-
cos 2016. (Agência Brasil)

O governo prorrogou para
março de 2021 a obrigatorieda-
de na adoção do novo modelo de
carteira de identidade. É a segun-
da vez que o governo prorroga o
prazo. O prazo anterior era mar-
ço desde ano e o prazo original,
do decreto 9.278/2018, era
março de 2019. A prorrogação
foi publicada na sexta-feira, (28)
no Diário Oficial da União.

Assim, os órgãos de identi-
ficação têm mais um ano para se
adequar aos padrões da nova car-
teira de identidade. O novo mo-
delo traz dispositivos para au-
mentar a segurança contra a fal-
sificação e contém mais infor-
mações, como registros do títu-
lo de eleitor, numeração da Car-

Governo prorroga
prazo para aplicação

da nova carteira
de identidade

teira de Trabalho e Previdência
Social, certificado militar, Car-
teira Nacional de Habilitação,
documento de identidade profis-
sional, carteira nacional de saú-
de e números de NIS/PIS/Pasep.
Também poderá ser incluído o
nome social sem a necessidade
de alteração no registro civil.

Outra novidade é que pode-
rão constar, no novo RG, indica-
tivos para pessoas com necessi-
dades especiais e códigos refe-
rentes ao Código Internacional
de Doenças (CID). Todas as in-
formações são facultativas, ou
seja, cada cidadão poderá optar
por incluir os registros comple-
mentares que julgar necessários.
(Agência Brasil)

Obras duplicam capacidade  operacional
do Aeroporto de Foz do Iguaçu

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, par-
ticipou hoje (28) da cerimônia
de entrega das obras de amplia-
ção do Aeroporto de Foz do Igua-
çu, no Paraná. Com a conclusão
desta etapa, na qual foram inves-
tidos R$ 42,4 milhões, a capaci-
dade do aeroporto duplicou, pas-
sando de 2,6 milhões de passa-
geiros por ano, para 5 milhões.

De acordo com o ministério,
Foz do Iguaçu é o segundo desti-
no brasileiro mais procurado pe-
los turistas internacionais. Com
a ampliação do terminal, a expec-
tativa é de que o ativo do empre-
endimento, que é administrado

pela Infraero, seja valorizado, tor-
nando-o “mais atrativo para rece-
ber melhores operadores”, disse
o ministro, referindo-se ao aero-
porto, que tem previsão de ser
concedido à iniciativa privada no
leilão da 6ª rodada, previsto para
o final do ano.

Na oportunidade, Tarcío de
Freitas assinou também a ordem
de serviço para início das obras
de ampliação da pista em 600
metros. A ampliação da pista pos-
sibilitará o pouso de aeronaves
maiores e voos diretos tanto para
a América Central como para os
Estados Unidos.

“A primeira fase do aeropor-

to está pronta. As obras no Mi-
nistério da Infraestrutura come-
çam e terminam”, disse o minis-
tro. Além das melhorias no ter-
minal de passageiros, o pátio de
estacionamento de aeronaves
está sendo ampliado, obra que vai
garantir mais quatro posições de
estacionamento de aeronaves
comerciais, aumentando a capa-
cidade em 57%.

Parte das melhorias já está
em operação desde junho do ano
passado, caso da sala de desem-
barque doméstico, com 1,2 mil
metros quadrados (m²), do novo
conjunto de sanitários e do aces-
so ao novo saguão de passageiros.

Cinco companhias aéreas
operam voos comerciais em Foz:
Gol, Latam, Azul, JetSmart e a
boliviana Amaszonas, que ligam
a cidade a Curitiba, São Paulo e
Campinas (SP), Porto Alegre, Rio
de Janeiro, Florianópolis, Con-
fins (MG); às capitais do Peru
(Lima) e do Chile (Santiago) e à
cidade de Santa Cruz de la Sierra,
na Bolívia.

No ano passado, o Aeroporto
Internacional de Foz do Iguaçu
recebeu 2,27 milhões de passa-
geiros e 21,11 mil aeronaves,
entre chegadas e partidas domés-
ticas e internacionais. (Agência
Brasil)

Estado do Paraná e TJ reduzem
em 30% dívida com precatórios

O Governo do Estado e o Tri-
bunal de Justiça do Paraná
(TJPR) quitaram quase R$ 3 bi-
lhões em precatórios e reduzi-
ram em 30% o estoque em me-
nos de um ano. O débito em ju-
lho de 2019 era de R$ 9,5 bi-
lhões. Atualmente, o valor é de
R$ 6,7 bilhões.

O plano mais ágil de paga-
mentos é um compromisso do
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior e do presidente do
TJPR, desembargador Adalber-
to Xisto Pereira. Precatórios
são requisições de pagamento
expedidas pelo Poder Judiciário
para cobrar o pagamento de va-
lores devidos pelo Estado após
condenação definitiva em pro-
cessos judiciais. Em alguns ca-
sos, as dívidas acumulavam-se
há anos.

Segundo o governador, o Es-
tado tem responsabilidade em
honrar os seus compromissos
e mantém programação finan-
ceira rígida para quitar as dí-
vidas. “O pagamento dos pre-
catórios reforça o nosso olhar
social e encerra questões ju-
diciais muito antigas, além de
injetar recursos na economia”,
afirmou Ratinho Junior. “O Para-
ná vive novo momento em diver-
sas áreas e precisa dar um salto
qualitativo. Com essa programa-
ção de pagamentos, damos exem-
plo para o País”.

A redução leva em conside-
ração a implementação dos me-
canismos previstos na Resolu-
ção CNJ nº 303/2019, como o
pagamento antecipado da super-
preferência e o pagamento dire-
to pelo TJPR ao credor, o que
diminui a espera no pagamento
de condenações judiciais, e a
política de incentivo à regulari-
zação adotada pelo TJPR em
2019, além da atuação da Pro-
curadoria-Geral do Estado
(PGE) na impugnação de valo-
res indevidos nos precatórios.

Entre fevereiro de 2019 e
fevereiro de 2020, o total libe-
rado para o pagamento de pre-
catórios no Paraná foi de R$
2.945.900.286,60, o que destra-
vou um passivo que se mantinha
acima dos R$ 9 bilhões nos úl-
timos anos. O débito sofre cor-
reção monetária e acréscimo de
juros, além do ingresso de no-
vos processos.

Os números desse mês mos-
tram dívida atual em R$
7.319.026.596,37, permane-
cendo disponível nas contas de
repasse do Estado o valor cor-
respondente a R$
614.658.401,31 (a ser utilizado
para pagamento dos pedidos su-
perpreferenciais, da ordem cro-
nológica, dos acordos no Juízo
de Conciliação e nas Câmaras de
Conciliação de Precatórios do
Governo do Estado), resultando

em uma dívida líquida de R$
6.704.368.195,06, aproximada-
mente 30% menor que a verifi-
cada em julho de 2019.

Julho é o mês em que é cal-
culado anualmente o valor total
do estoque das dívidas do regi-
me especial para a elaboração do
plano de pagamento do ano se-
guinte. Em 2019 o valor total era
de R$ 9.522.166.694,42, inclu-
indo dívidas com o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 9ª Região
(TRT-9), o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF-4) e
outros tribunais.

O Estado vem cumprindo re-
gularmente o plano de pagamen-
to dos precatórios e, em traba-
lho conjunto com o TJPR, con-
cordou em flexibilizar o percen-
tual de deságio na conciliação de
precatórios em até 40% - esca-
lonado conforme o ano orça-
mentário.

A realização do Primeiro Ju-
ízo de Conciliação junto ao
TJPR teve adesão histórica, com
1.023 credores originários pro-
pondo conciliação. Esse fato
proporcionou aquecimento da
economia paranaense com a en-
trada de recursos imediatos e
pagamento de impostos de com-
petência do Estado.

Também foram realizadas as
Rodadas das Câmaras de Conci-
liação de Precatórios junto à
PGE, em que além do pagamen-

to, há quitação de dívida ativa do
Estado, o que faz parte da políti-
ca fiscal. Além disso parte dos
depósitos judiciais foram utili-
zados para a quitação de preca-
tórios e, ainda, o adiantamento
de parcelas pelo Governo do
Estado.

Os precatórios são ordena-
dos cronologicamente pela data
da chegada do ofício requisitó-
rio nos tribunais, e sua soma
constitui o passivo financeiro
dos estados e municípios, que
estão no regime especial de pa-
gamento, devendo ser quintados
na íntegra até 2024.

O plano de pagamento dos
valores sujeitos ao regime espe-
cial deve ser apresentado anual-
mente, uma vez que ao final do
período de requisições (1º de
julho) novos precatórios são in-
corporados ao estoque, assim
como devem ser excluídos os
precatórios pagos ao longo do
ano. Em razão disso, julho é uti-
lizado como parâmetro.

Continuando a política de
redução do passivo, o TJPR e o
Governo do Estado estudam
formas de implantar a compen-
sação de precatórios com dívi-
das ativas dos impostos de com-
petência estadual, como o
ICMS, IPVA e ITCMD, confor-
me previsto no art. 105, do Ato
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias. (Aenpr)

Governo prorroga GLO no
 Ceará por uma semana

O governo federal decidiu
prorrogar por mais setes dias a
presença dos militares das For-
ças Armadas no Ceará para re-
forçar a segurança pública no
estado. No último dia 20, o pre-
sidente Jair Bolsonaro decretou
a operação de Garantia da Lei e
da Ordem (GLO) pelo período
de 20 a 28 de fevereiro.

A extensão desse prazo foi
definida na sexta-feira, (28) em
reunião no Palácio do Planalto
entre o presidente e os ministros
da Casa Civil, Walter Braga Net-
to; da Justiça e Segurança Públi-
ca, Sergio Moro; da Secretaria
de Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos; do Gabinete de Segurança
Institucional, Augusto Heleno; e
da Advocacia-Geral da União,
André Medonça.

Em nota, o presidente Jair
Bolsonaro disse esperar que o
impasse entre a Polícia Militar

do Ceará e o governo do estado
seja resolvido. Ele também vol-
tou a defender a aprovação do
projeto de lei que flexibiliza o
conceito de excludente de ilici-
tude para agentes de segurança
durante operações desse tipo.

“O governo federal, por sua
vez, autoriza a prorrogação e
entende que, no prazo de até o
dia 6 de março, a situação
deva ser normalizada, preva-
lecendo o bom senso. O go-
verno federal avalia que se
trata de uma negociação do
estado, entretanto, continua
prestando seus esforços de
ajuda à população. Ressalta-
se a importância de que o
Congresso Nacional  reco-
nheça que, o emprego da GLO,
dada a necessidade de seguran-
ça aos integrantes das forças,
muitos deles jovens soldados
com cerca de 20 anos de idade,

discuta e vote o excludente de
ilicitude”, publicou.

Na última segunda-feira
(24), uma comitiva integrada
pelos ministros Sergio Moro,
Fernando Azevedo e André Men-
donça visitou o estado e se
reuniu com diversas autorida-
des locais . Além dos milita-
res, policiais rodoviários fe-
derais e a Força Nacional
também atuam na segurança
ostensiva no estado, a pedido do
governo cearense.

As medidas foram adotadas
após a paralisação de policiais
militares, que estão amotinados
em quartéis e batalhões reivin-
dicando melhores condições de
trabalho e reajuste salarial. O
motim começou no dia 18 e,
desde então, ao menos 170 pes-
soas foram assassinadas no Ce-
ará, entre homicídios dolosos
(quando há intenção de matar),

feminicídios e latrocínios (fur-
to seguido de morte).

Legalmente, policiais mili-
tares são proibidos de fazer gre-
ve, motivo pelo qual os protes-
tos da categoria são classifica-
dos como motim.

Ontem (27), durante sua live
semanal no Facebook , Bolsona-
ro disse que cabe ao governador
do Ceará resolver o impasse
com a Polícia Militar do estado
e ressaltou que o uso da GLO
deve ser apenas emergencial.

Na quarta-feira (26), o Mi-
nistério Público do Ceará (MP-
CE) sugeriu e foi criada uma
comissão para buscar uma solu-
ção que ponha fim à paralisação
dos policiais. O grupo é forma-
do por integrantes de cada um
dos três poderes do estado, com
a participação do MP-CE e
acompanhamento do Exército
Brasileiro. (Agência Brasil)
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 Duda e Tainá brigando pelo pódio
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Circuito Brasileiro

Duda em ação durante final da etapa de Maceió

A cidade de Aracaju (SE) re-
cebe na próxima semana a penúl-
tima parada do Circuito Brasilei-
ro Open de vôlei de praia 2019/
2020, com jogos de quarta-feira
(04.03) a domingo (08.03). E a
torcida sergipana, que lotou a
arena em 2018, terá duas gran-
des representantes para apoiar,
com muitas chances de medalha:
Duda, parceira de Ágatha (PR), e
Tainá, parceira de Victoria (MS),
chegam embaladas por bons re-
sultados recentes.

Os jogos contam com entra-
da franca e acontecem na arena
montada na Praia de Atalaia, al-
tura da Passarela do Caranguejo.
As partidas a partir da fase de gru-
pos terão transmissão ao vivo
pelo site
voleidepraiatv.cbv.com.br e Fa-
cebook da Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV). Duas
semifinais, no sábado (07.03) e
as disputas de ouro masculina e
feminina, no domingo (08.03),
contam com transmissão exclu-
siva pelos canais SporTV.

Sergipanas que juntas con-
quistaram o título do Mundial
Sub-19 em 2013, Duda e Tainá
se enfrentaram na final da etapa
passada do Circuito Brasileiro,
em Maceió (AL). Duda, classi-
ficada para Tóquio, levou a me-
lhor sobre a amiga e antiga com-
panheira de treinamentos, e re-
velou a expectativa para jogar
novamente em seu estado.

“Estou muito feliz em poder
jogar novamente em casa, na úl-
tima temporada não tivemos tor-
neio lá, então é bom demais ter

essa chance. É ainda melhor pelo
fato de eu morar no Rio de Ja-
neiro há alguns anos, então aca-
bo conseguindo rever amigos,
familiares. A gente fica bastante
concentrada para a etapa, mas
poder trocar um abraço, um sor-
riso e algumas palavras com pes-
soas queridas, é muito especial.
A torcida também dá muita força
para nosso time, mas respeita
todas as duplas, é muito bonito
de ver”, disse Duda.

Tainá também comentou a
expectativa por atuar em casa e
contar com o apoio da torcida.
Ao lado de Victoria (MS), ela li-
dera o ranking geral da tempora-
da – sem contar o descarte do
pior resultado – e segue na briga
pelo título com Ana Patrícia/Re-
becca (MG/CE).

“Além de jogar em casa, ter a
facilidade logística e o apoio da
torcida, é também um ambiente
que conhecemos. Estamos adap-
tadas ao vento, areia. Estamos
chegando de uma etapa muito
boa, que foi a conquista da prata
em Maceió (AL), e agora quere-
mos pegar essa energia da etapa
anterior e trazer para Aracaju,
jogar da mesma forma. Espera-
mos fazer um bom desempenho,
conquistar um bom resultado di-
ante da nossa torcida”, destacou.

A preparação antes da etapa
de Aracaju foi bem longe do rit-
mo carnavalesco para Duda. Ela
e a parceira Ágatha realizaram
uma semana de atividades no
Centro de Desenvolvimento de
Voleibol (CDV), em Saquarema
(RJ). A sergipana comentou a

tranquilidade para manter os trei-
namentos durante o período de
festas pelo Brasil.

“Já estamos acostumadas (a
treinar durante o Carnaval), não
gosto tanto de folia (risos), nor-
malmente prefiro aproveitar para
descansar. O Rio de Janeiro fica
bastante movimentado, aqui fi-
camos tão tranquilos que até
esquecemos que é Carnaval, só
lembramos pelo que assisti-
mos pela televisão. Em Saqua-
rema ficamos com a sensação
que treinamos mais, o trabalho
rende de maneira mais intensa”,
disse Duda.

A expectativa para a etapa em
Aracaju é de casa cheia. Tainá
lembrou que no último torneio
realizado na cidade, em 2018, as
arquibancadas ficaram totalmen-
te cheias.

“Nas últimas temporadas foi
uma etapa com presença de pú-
blico espetacular. Muita gente
que chegou em cima da hora não

conseguiu lugar, a galera é bas-
tante apaixonada. É muito impor-
tante recebermos novamente
essa etapa, é uma forma de en-
tretenimento e de turismo para
os moradores de Aracaju. Será
uma das grandes atrações da ci-
dade”, disse.

O Circuito Brasileiro conta
com 24 duplas em cada gênero,
sendo que as 16 equipes mais
bem colocadas no ranking de en-
tradas já entram direto na fase de
grupos, a partir de sexta-feira. As
outras oito vagas restantes para
completar os 24 times ficam
abertas para serem disputadas
entre até 32 duplas no torneio
qualificatório (qualifying), que
acontece na quinta.

As 24 equipes classificadas
são divididas em seis grupos de
quatro e jogam entre si, com os
dois melhores times de cada gru-
po e os quatro melhores tercei-
ros colocados avançando às oi-
tavas de final. A competição se-

gue no formato eliminatório tra-
dicional, com quartas de final,
semifinais e disputas de bronze
e ouro.

Os 16 times já garantidos no
naipe masculino pelo ranking de
entradas são André/George (ES/
PB), Ricardo/Vitor Felipe (BA/
PB), Arthur Silva/Adrielson
(MS/PR), Pedro Solberg/Guto
(RJ), Thiago/Oscar (SC/RJ),
Maia/Eduardo Davi (RJ/PR),
Hevaldo/Vinícius (CE/ES), Fer-
nandão/Harley (ES/DF), Jô/Bru-
no de Paula (PB/AM), Luciano/
Léo Vieira (ES/DF), Lipe/Rafa
(CE/PR), Ramon Gomes/Bernar-
do Lima (RJ/CE), Anderson
Melo/Averaldo (RJ/TO), Mar-
cus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Alli-
son Francioni/Fábio (SC/CE) e
Adelmo/Moisés (BA).

Já pelo torneio feminino, as
16 equipes que entram direto na
fase de grupos, pela posição no
ranking de entradas são Ana Pa-
trícia/Rebecca (MG/CE), Ága-
tha/Duda (PR/SE), Fernanda Ber-
ti/Taiana (RJ/CE), Talita/Carol
Solberg (AL/RJ), Tainá/Victoria
(SE/MS), Bárbara Seixas/Carol
Horta (RJ/CE), Ângela/Juliana
Simões (DF/PR), Josi/Juliana
(SC/CE), Andressa/Vitoria (PB/
RJ), Val/Aline Lebioda (RJ/SC),
Andrezza/Neide (AM/AL), Vivi-

an/Jéssica (PA), Elize Maia/Tha-
mela (ES), Érica Freitas/Thati
(MG/PB), Solange/Teresa (DF/
CE) e Mari/Paula Pequeno (SP).

A abertura da temporada 19/
20 aconteceu em Vila Velha
(ES), em setembro, com ouro
para Ágatha/Duda (PR/SE) e An-
dré Stein/George (ES/PB). Em
Cuiabá, no mês de outubro, os
títulos ficaram com Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE) e Alison/Ál-
varo Filho (ES/PB).

Ribeirão Preto (SP) sediou
a etapa de novembro, com ouro
para Talita/Taiana (AL/CE) e
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/
DF). A parada de João Pessoa
(PB), em janeiro, contou com
títulos para Ana Patrícia/Re-
becca (MG/CE) e André Stein/
George (ES/PB). Em Maceió
(AL), ouro para Ágatha/Duda
(PR/SE) e Evandro/Bruno Sch-
midt (RJ/DF).

Além das duplas campeãs de
cada etapa, também existem os
campeões gerais da temporada,
somando a pontuação obtida nos
sete eventos. Cada etapa do Cir-
cuito Brasileiro distribui R$ 46
mil às duplas campeãs dos dois
naipes, e todos os times na fase
de grupos são premiados. Ao
todo, são distribuídos mais de
R$ 500 mil por etapa.
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Atuais bicampeões brasilei-
ros de rali cross country, o piloto
Marcos Baumgart e o navegador
Kleber Cincea estão na África do
Sul para a disputa da primeira eta-
pa da temporada 2020 do SACCS
– South African Cross Country
Series – o campeonato local de
rali. Repetindo a parceria com a
Neil Woolridge Motorsports e
representando a Ford Performan-
ce naquele país, a dupla brasileira
faz o salto de categoria, saindo da
classe T – onde venceram a etapa
final em 2019 – e partem para a
T1 FIA, a mesma na qual compe-
tem no Sertões.

No Ford Ranger #311, Mar-
cos e Kleber juntam-se ao atual
campeão da classe T, Lance Wo-
olridge, que terá Elvéne Vonk
como navegadora. A Mpumalan-
ga 400, primeira das oito etapas,
acontece nesta sexta e sábado em
Dullstroom. Os brasileiros só
não farão duas etapas na África
do Sul: a segunda, em abril, e a

Brasileiros iniciam
temporada de rali

 na África
Piloto Marcos Baumgart e navegador Kleber Cincea
iniciam nesta sexta-feira prova de 400 quilômetros na
primeira etapa do Campeonato Sul-Africano de Rali
Cross Country
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Marcos Baumgart e Kleber Cincea venceram a etapa final
do ano passado

quinta etapa, em agosto, que co-
incide com o Sertões.

“A equipe mudou para uma
categoria mais forte e ainda mais
disputada, com um carro comple-
tamente atualizado, e que a partir
do meio do ano terá um novo
motor”, destacou Baumgart. Atu-
almente com o V8 de 5 litros do
Mustang, o novo Ford Ranger
passará a contar com o V6 de 3,5
litros turbo do Ford GT – será o
primeiro T1 FIA com motor a ga-
solina a contar com turbo na com-
petição. O novo propulsor, no
entanto, segue em desenvolvi-
mento pela equipe.

Para Marcos, a subida de
categoria é positiva do ponto de
vista da experiência. “Corremos o
Sertões nos últimos seis anos com
carros desta especificação T1 FIA.
Então é muito bom poder andar
com este carro por mais tempo. Ele
oferece mais recursos, é mais for-
te e mais resistente. É tudo o que
um piloto quer”, finalizou.

Superliga Banco do Brasil 19/20

Sesc RJ recebe o Sesi-SP no
 Rio de Janeiro (RJ)

Duelo será neste sábado, às 19h30, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, com transmissão do SporTV 2

Sesc RJ

A oitava rodada do returno da
Superliga Banco do Brasil mas-
culina de vôlei 19/20 começa
neste sábado (29), com cinco
partidas. Entre eles, um duelo
que promete bastante equilíbrio,
entre Sesc RJ e Sesi-SP. O con-
fronto será às 19h30, no ginásio
do Tijuca Tênis Clube, no Rio de
Janeiro (RJ), e terá transmissão
ao vivo do SporTV 2.

O time carioca ocupa a ter-
ceira posição na tabela da Super-
liga Banco do Brasil, com 38
pontos, enquanto a equipe de São
Paulo está logo abaixo, em quar-
to, com dois pontos a menos.
Pelos números e craques dentro
de quadra, jogo tem tudo para ser
disputado. Cada time conta com

dois campeões olímpicos: o
Sesc RJ com Wallace e Maurí-
cio Borges, e o Sesi-SP com
William e Éder.

O experiente técnico Marlon
afirma que o grupo carioca está
entusiasmado para esta partida.
Segundo o jogador, a importân-
cia do duelo é enorme já pensan-
do nas próximas etapas da Super-
liga Banco do Brasil.

“Esse é o jogo mais espera-
do para nós nesse segundo turno
porque define uma posição me-
lhor na classificação geral já
pensando no playoff para poder
jogar em casa. Isso nos deixa
muito ansiosos pelo jogo. A pre-
paração foi excelente. Temos
duas derrotas na temporada para

eles, no primeiro turno e na Li-
bertadores, então é uma equipe
que temos muita vontade de ven-
cer”, disse Marlon.

O levantador do Sesc RJ des-
tacou que o fato de estar em casa
também é importante nesta par-
tida. “Esses são alguns motivos
para que, jogando em casa, que-
remos exercer nosso padrão de
jogo e uma pressão a mais”, com-
plementou Marlon.

Do lado do Sesi-SP, o expe-
riente levantador William Arjo-
na demonstra preocupação com
os desfalques do seu time – o
ponteiro Lucas Lóh se recupera
de lesão, enquanto o outro pon-
teiro, Fábio, volta ao time agora
depois de um período fora.

“Estamos em uma fase com-
plicada com relação a algumas
lesões. O time está sofrendo um
pouco com isso e é sempre uma
incógnita saber como o grupo vai
se portar. Treinamos bem essa
semana, testamos várias forma-
ções, mas ainda estamos em uma
fase complicada. Acho que a dis-
posição vai ser o ponto forte e
estamos todos querendo sair
dessa situação e fazer um bom
jogo, independentemente do re-
sultado”, comentou William.

O levantador do Sesi-SP ain-
da falou sobre o futuro. “É difí-
cil porque o time estava encai-

xado depois da Copa Brasil e Li-
bertadores, estava jogando bem,
como todos esperavam, e come-
çaram a acontecer algumas le-
sões que atrapalharam um pouco
essa continuidade. Mas, temos
que pensar para frente e precisa-
mos estar com o grupo recupe-
rado para o playoff. Isso é o prin-
cipal”, concluiu William.

Os outros quatro jogos neste
sábado serão entre Fiat /
Minas(MG) e EMS Taubaté
Funvic (SP), que abrem a ro-
dada às 16h, na Arena Minas,
em Belo Horizonte (MG),
com transmissão ao vivo do
Canal Vôlei Brasil  (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).
Depois, às 17h, o Sada Cruzeiro
(MG) recebe a Apan Blumenau
(SP) às 17h em partida que será
mostrada pelo site
Globoesporte.com.

E duas partidas serão realiza-
das às 18h: Vôlei Renata (SP) x
Ponta Grossa Vôlei (PR), e Vôlei
UM Itapetininga (SP) x América
Vôlei (MG), ambos com transmis-
são do Canal Vôlei Brasil.

A oitava rodada do returno
será encerrada no domingo
(01.03) com o duelo entre Denk
Academy Maringá Vôlei (PR) e
Pacaembu/Ribeirão Preto (SP),
que será às 20h, com exibição ao
vivo da TV Cultura.
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Importados

Novo BMW X5 xDrive45e M
Sport estreia no Brasil

A BMW do Brasil lança o novo BMW
X5 xDrive45e M Sport na rede de concessi-
onárias autorizadas da marca no País ao pre-
ço sugerido de R$ 455.950. A nova versão
híbrida do SAV de luxo produzido na fábrica
em Spartanburg, nos Estados Unidos, se jun-
ta às demais versões disponíveis do modelo
— xDrive30d, xDrive30d M Sport e M50d.

O BMW X5 xDrive45e M Sport oferece
um sistema híbrido de propulsão, combinan-
do um motor à combustão, de 2.993 cm³, seis
cilindros em linha, com 286 cavalos de po-
tência entre 5.000 rpm e 6.000 rpm, e 450
Nm de torque disponíveis já em baixas rota-
ções, de 1.500 rpm a 3.500 rpm; com um motor
elétrico de 113 cavalos e 365 Nm de torque.
A bateria de 24kwh de capacidade de ener-
gia armazenável oferece um carregamento
completo em cerca de seis horas e meia no
Wallbox com capacidade de carga de 3.7
kwh. A autonomia elétrica é estimada em 87
quilômetros no modo puramente elétrico, de
acordo com as normas WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure),
padrão global e harmonizado que determina
os níveis de poluentes, emissões de CO e
consumo de combustível de carros tradicio-
nais, híbridos e elétricos. O conjunto oferece
uma potência combinada de 394 cavalos e
torque combinado de 600 Nm, que levam o
modelo de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 se-
gundos e à velocidade máxima de 235 km/h.

Forte e eficiente, de acordo com a clas-
sificação do INMETRO, o X5 xDrive 45e é
o SUV mais eficiente do mercado, com
0.9756MJ/km. O primeiro SUV a atingir
menos que 1MJ/km, além de trazer diversas
soluções para melhorar a eficiência e aerodi-
nâmica.

O automóvel tem câmbio automático
Steptronic de oito marchas, com shift paddle,
e tração integral xDrive. A suspensão a ar
adaptativa, por sua vez, ajusta-se ao estilo de
condução do veículo por meio de um seletor
localizado no console central, podendo variar
até 80 mm. Além disso, a altura do veículo
pode ser ajustada também pela BMW Dis-
play Key ou por um botão situado no porta-
malas, facilitando a carga e descarga de ob-
jetos.

Por fora, o modelo precursor do segmento

Sport Activity Vehicle (SAV) oferece entra-
das de ar verticais na dianteira, ampla grade
frontal conectada no formato “duplo rim”. Os
faróis de neblina horizontais, os novos faróis
Full-LED e as lanternas horizontalizadas tam-
bém são destaques do modelo, que possui li-
nhas arrojadas e dinâmicas. O visual está ain-
da mais arrojado com o Pacote Aerodinâmi-
co M Sport, que oferece acabamento espe-
cial na moldura das janelas, revestimento do
teto e outros detalhes da carroceria.

Já a cabine oferece um conceito inova-
dor de ergonomia, com a disposição dos co-
mandos mais simples e direta, voltadas ao
motorista, além de requinte e sofisticação,
com materiais como Alumínio Tetragon e
couro Walknappa no revestimento do painel.
A esportividade é ressaltada no volante M
em couro e no revestimento dos bancos em
couro Vernasca. Mais digital e conectado, a
cabine oferece o BMW Head-Up Display
colorido, que projeta no campo de visão do
motorista todas as informações necessárias
para o condutor não perder o foco no trânsi-
to, além de duas grandes telas de 12,3 pole-
gadas cada, que integram o conceito de BMW
Live Cockpit, além de interfaces disponíveis
e requisitos técnicos para opções operacio-
nais controle de voz e gestos.

Muita tecnologia embarcada
Em relação aos equipamentos, o modelo

traz as últimas tecnologias de condução se-
miautônoma oferecidas pela marca bávara.
Uma delas é o Driving Assistant Professio-
nal, que permite a direção inteligente em si-
tuações como congestionamentos, trânsito
lento ou viagens longas. O sistema traz as
seguintes funções: alerta de mudança de fai-
xa, alerta de tráfego em cruzamento dian-
teiro e traseiro, assistente de mudança de
faixa com sistema ativo de proteção lateral;
e alerta de evasão. Por meio do sistema
Reversing Assist, é possível refazer os 50
últimos metros percorridos em marcha a ré,
facilitando a saída de locais ou vias estrei-
tas onde não é possível realizar manobras.

O Parking Assistant Plus, por sua vez,
mede o espaço ao redor do veículo para
estacioná-lo automaticamente por meio de
câmeras e sensores, realizando as mano-
bras com máxima precisão, poupando tem-
po e garantindo conforto ao motorista en-
quanto estaciona. Além disso, as manobras
podem ser vistas em tempo real por meio
das funções do Surround View: Top View,
Panorama View e 3D View. As câmeras
de visão geral permitem a visualização do
entorno do veículo, facilitando assim as

manobras de estacionamento e evitando
colisões. Por meio da tela touch, a área 360°
em volta do veículo pode ser explorada e
girada com os dedos, permitindo assim uma
visão total do carro em tela 3D.

O BMW Remote 3D View é um apli-
cativo que mostra, por meio do BMW Con-
nected App, uma visão em 360° do veículo
na tela do celular , em qualquer lugar. Além
de sempre o lembrar onde seu carro está
estacionado, a nova tecnologia ajuda na se-
gurança, mostrando como estão os arredo-
res do veículo antes de você ir até ele.

Já o sistema BMW Comfort Access
2.0 permite o acendimento automático das
luzes de boas-vindas quando o motorista se
aproxima a três metros do veículo portan-
do a chave. À 1,5 metro do veículo, as por-
tas se destrancam e, afastando-se dois
metros, o veículo se tranca novamente.
Com opção de programação de abertura
de todas as portas ou somente a do moto-
rista. Tudo isso além da abertura do porta-
malas por meio de aproximação do pé do
para-choque traseiro.

O veículo disponibiliza ainda a chave
Display Key com tela “touch” colorida de
LCD, que traz informações do veículo,
como localização, autonomia, serviços e
reparos, entre outros. Por meio dela, é pos-
sível também travar e destravar as portas
do veículo, acender e apagar as luzes in-
ternas e levantar e abaixar os vidros late-
rais, entre outros.

O sistema de navegação professional
com iDrivetouch, por sua vez, traz tela de
12,3 polegadas com tecnologia touch, HD
de 20 GB para armazenamento de arqui-
vos de áudio via USB ou CD, além de inte-
grar o sistema BMW ConnectedDrive, as-
sistente pessoal que oferece uma série de
serviços, como concierge, chamada de
emergência e informações do trânsito em
tempo real.

Por fim, o BMW Gesture Control é um
sistema que, por meio de um sensor 3D aci-
ma do display central, permite a motorista
e passageiro dianteiro controlarem funções
do veículo com gestos, como abaixar e au-
mentar o volume do som girando o dedo no
sentido horário e anti-horário (respectiva-

mente), aceitar e rejeitar chamadas telefô-
nicas apontando o dedo para a tela e ba-
lançando a mão para a direita (respectiva-
mente), navegar pelo menu do sistema ba-
lançando as mãos para direita e esquerda,
girar a visão 360° do carro nas câmeras do
Surround View, além de outras mais.

Segurança e conforto de sobra
Além desses itens de tecnologia em-

barcada, diversos equipamentos garantem
a segurança e conforto dos passageiros,
como airbags duplos frontais, laterais dian-
teiros e cortina dianteiros e traseiros; teto
solar panorâmico; ar-condicionado automá-
tico digital 4 zonas; sistema de som Surround
Harman Kardon com 16 alto-falantes; por-
ta-copos com refrigeração e aquecimento;
bancos dianteiros com ventilação e aqueci-
mento; e sistema de entretenimento trasei-
ro com duas telas de 10,2 polegadas cada.

Em termos de dimensões, a nova ver-
são híbrida segue as mesmas medidas das
demais versões, significativamente maior
do que a geração anterior: o comprimento
aumentou 36 milímetros, totalizando 4,922
metros; a largura, 66 mm, indo a 2,004 me-
tros; e a altura, 19 mm, subindo para 1.745
mm. A distância entre eixos tem 42 mm a
mais, atingindo agora 2,975 metros. O por-
ta-malas, por sua vez, tem impressionantes
500 litros, podendo atingir até 1.720 litros,
com os bancos reclinados. Essas dimen-
sões proporcionam ao modelo um porte
avantajado e um espaço interno formidá-
vel para cinco ocupantes.

Na compra do BMW X5 xDrive45e M
Sport, o cliente recebe uma BMW Wallbox
base gratuitamente. O equipamento, que tem
potência máxima de recarga de 21kW, car-
rega 80% da bateria do BMW X5 xDrive45e
M Sport em 5 horas.

O BMW BMW X5 xDrive45e M Sport
está disponível em oito opções de cores ex-
ternas: a sólida Branco Alpino, e as metáli-
cas Preto Safira, Carbon Black, Cinza Arc-
tic, Azul Phytonic e Branco Mineral. Há ain-
da quatro opções de revestimento interno:
Couro Vernasca em Bege/ Marrom, Couro
Vernasca em Preto/ Preto, Couro Vernasca
em Café/ Preto e Couro Vernasca em Cog-
nac/ Preto.

Nacionais
Troller TX4 é automático!

A Troller lançou o TX4, nova versão do
utilitário com transmissão automática, dife-
rencial traseiro blocante com acionamento
elétrico por botão no console central e outros
itens exclusivos que aumentam a sua versa-
tilidade de uso e capacidade off-road. Ele já
está disponível nas concessionárias da mar-
ca, por R$167.530. Com esse lançamento na
linha 2020, a marca passa a oferecer pela
primeira vez dois modelos em seu portfólio: o
Troller T4 e o Troller TX4.

Com a oferta do câmbio automático, que
favorece o uso do TX4 como primeiro ou
segundo carro da família, o objetivo da Trol-
ler é atrair também clientes de outros seg-
mentos, como utilitários pequenos e médios,
miniutilitários e picapes médias.

O Troller TX4 tem um estilo marcante,
com três opções de cores da carroceria:
Marrom Trancoso, Verde Maragogi e Prata
Geada – sempre combinadas com Azul Na-
val na grade dianteira, capô, teto, tampa tra-
seira, para-choques, estribos e snorkel.

Como equipamentos adicionais, o veícu-
lo traz: snorkel; para-choques, estribos e pro-
tetores dianteiro e traseiro off-road de aço;
pneus lameiros Pirelli Scorpion MTR 245/70
R17; faróis com lâmpadas superbrancas e
acendimento automático; faróis auxiliares de
LED Hella, de longo alcance e submersíveis;
pintura e interior exclusivo; ganchos Isofix; e
cintos de segurança de três pontos para to-
dos os ocupantes com alerta de uso para o
motorista.

Sua lista de equipamentos inclui ainda teto
solar duplo de vidro, ar-condicionado digital
dual zone, vidros e espelhos elétricos, com-
putador de bordo, alarme, e painel com pre-
paração para instalação de dispositivos de
navegação off-road.

O interior do TX4 também vem com itens
exclusivos. Ele tem saídas de ar na cor la-
ranja e bancos personalizados, com costura
laranja, o logotipo TX4 no encosto e forração
em vinil de alta qualidade, que facilita a ma-
nutenção. Os cinco ocupantes do veículo con-
tam com cintos de segurança de três pontos,
incluindo aviso luminoso e sonoro de uso para
o motorista. Há também ponto de ancoragem
Isofix para cadeiras infantis.

Como o T4, sua central multimídia é a

Smart Car Drive, da JBL Harman, com tela
de 6,75", conectividade com Android Auto e
Apple CarPlay, Bluetooth, microfone, dois
pré-amplificadores de linha e atualização de
software via USB. Ar-condicionado digital
dual-zone, vidros e espelhos elétricos, com-
putador de bordo, alarme, bancos traseiros
bipartidos, tomada 12 V e painel com prepa-
ração para instalação de dispositivos de na-
vegação off-road são outros itens de confor-
to e conveniência a bordo.

Desempenho
O Troller TX4 tem características que fa-

vorecem o desempenho tanto em estrada como
fora de estrada. Sua transmissão automática
de seis velocidades, herdada da Ranger, conta
com uma calibração específica desenvolvida
para otimizar a rodagem em todo tipo de terre-
no e principalmente no uso off-road.

Ela oferece três modos de condução:
Drive, com trocas automáticas na rotação
mais eficiente; Sport, com trocas em giro
maior para rodagem fora de estrada; e Ma-
nual, que dá ao motorista total controle das
trocas por toques na alavanca.

Outra novidade do Troller TX4 é o dife-
rencial traseiro blocante (LRD). Acionado
eletricamente por um botão no console, ele

garante torque contínuo nas rodas mesmo em
pisos escorregadios ou desnivelados para fa-
cilitar a transposição de obstáculos.

O motor do TX4 é o conhecido Duratorq
3.2 Diesel de cinco cilindros, com potência de
200 cv e torque de 470 Nm, que também equi-
pa o T4. Sua tração 4x4, com comando eletrô-
nico, dispõe das opções 4x2, 4x4 High e 4x4
Low, com sistema de seleção “shift on the fly”
que permite o acionamento a até 120 km/h.

O desenvolvimento do novo Troller TX4
foi 100% feito no Brasil, pelos times de en-
genharia e design da marca, com apoio da
estrutura de engenharia da Ford, detentora
da marca desde 2007.

Eles têm carroceria construída sobre
chassi, com estrutura metálica tubular “spa-
ce frame” e peças de compósito especial mol-
dadas por compressão a quente, material re-
sistente à corrosão, fogo e impactos, que pro-
porciona também baixo peso e excelente aca-
bamento.

Durante o desenvolvimento o veículo foi
testado em diferentes regiões do país, enfren-
tando condições extremas em terrenos como
dunas, terra, lama, cascalho, água e erosões
para as validações de desempenho e durabi-
lidade.

Promoção “Ticket
Drive Hyundai”

Começou a segunda edição da campa-
nha “Ticket Drive Hyundai”, que vai sortear,
desta vez, dois HB20 Sport e um Creta Pres-
tige. Para participar, basta se cadastrar no
site www.promocaohyundai.com.br e agen-
dar e realizar um test-drive em uma das con-
cessionárias da marca. No ato da inscrição,
os participantes já recebem, a sua escolha,
um ingresso de cinema, um vale-streaming
ou uma assinatura de aplicativo de entreteni-
mento*.

A participação na promoção é limitada a
uma única vez por pessoa, o que correspon-
de a um número da sorte para concorrer a
um dos carros no sorteio. Se, depois do test-
drive, o participante adquirir um HB20 ou
Creta, leva mais três números da sorte. Caso
o modelo comprado seja o HB20 Sense, o
cliente recebe outros três números, aumen-
tando suas chances de ganhar. Cadastrados
no programa de fidelidade Hyundai Sempre
também têm direito a um número extra.

O Creta Prestige, um dos veículos sorte-
ados na promoção, é a versão topo de linha
do SUV compacto produzido na fábrica da
Hyundai em Piracicaba (SP). Oferecido por
R$ 107.990, vem equipado com motor 2.0l e
câmbio automático de seis marchas, chave
presencial Smart Key, partida do motor por
botão, carregador de celular sem fio e cen-
tral multimídia blueNav de 7 polegadas com
TV Digital.

Já o recém-lançado HB20 Sport tem vi-
sual mais esportivo e itens exclusivos, pelo
preço sugerido de R$ 70.490. Chega às con-
cessionárias equipado com motor 1.0l Turbo
com injeção direta de combustível, rodas de
liga leve 16 polegadas, central multimídia flu-
tuante com tela touchscreen de 8 polegadas
e carregador de celular sem fio.

O período de participação vai até 31 de
maio de 2020 e o sorteio dos veículos será
realizado pela Loteria Federal no dia 10 de
junho de 2020.

A Nissan lança campanha de venda com
condições especiais para a picape Frontier.
Todas as versões da linha fabricada na Ar-
gentina terão ofertas especiais até o dia 3 de
março.

Na ação comercial, a topo de linha Nis-
san Frontier LE equipada com motor diesel
2.3 biturbo, tração 4x4 e câmbio automático
conta bônus de R$ 18 mil na compra do veí-
culo. Já a versão Nissan Frontier S com mo-
tor turbo, movido à diesel, 4x4, com câmbio
manual, modelo 19/19, a partir de R$ 119.990.

Além disso, as versões Nissan Frontier

Nissan Frontier tem
condições especiais

XE e Attack contam com até R$ 5 mil de
desconto na valorização do carro usado en-
volvido na troca.

Outra campanha de varejo da Nissan
oferece condições especiais para o restan-
te da sua linha. Com o recente anúncio de
nova redução da taxa referencial SELIC,
a marca criou a “Momento Nissan SELIC”,
que oferece ao cliente a opção de até 3
anos de financiamento garantindo a menor
taxa Selic de todos os tempos. Com abran-
gência em território nacional, vai até o fi-
nal de fevereiro

Motos

Triumph amplia descontos
A Triumph tem em fevereiro  boas oportu-

nidades para quem deseja adquirir uma motoci-
cleta clássica. A maior novidade do mês é que
o modelo Scrambler 1200 XE, que custa R$
59.990, está sendo vendido por R$ 57.490 – o
que indica uma redução de R$ 2.500, ou 4,1%
de desconto. Já a Scrambler 1200 XC está com
uma redução de R$ 5.000 em seu preço. De
R$ 55.990, a moto está disponível por R$ 50.990
– desconto de 8,9%. Além disso, continuam em
promoção as motocicletas Street Twin, clássi-
ca mais vendida da marca no Brasil, que teve

seu preço alterado de R$ 40.300 para R$ 37.490
(redução de 6,9%) e Street Scrambler 900, que
está sendo vendida pelo preço promocional de
R$ 39.790, o que representa um desconto de
9,2% sobre o seu preço normal, de R$ 43.850.
Todos os modelos citados são ano-modelo 2019-
2020.

A Triumph resolveu também estender
algumas das promoções que foram pratica-
das no mês passado nas linhas Adventure e
Roadster, dando mais uma oportunidade para
o consumidor comprar sua Triumph zero qui-

lômetro por um preço tentador. Na linha Ad-
venture, a Tiger 800 XCx (ano-modelo 2019-
2020), que custa R$ 51.390, está sendo ven-
dida por R$ 47.990 – uma diminuição de R$
3.400, ou 6,5%. Já a Tiger 1200 XCa (ano
modelo 2019-2019), teve seu preço reduzido
de R$ 85.200 para R$ 77.990. É um descon-
to de R$ 7.210, ou 8,5%. Na linha Roadster,
a Street Triple RS (ano-modelo 2019-2020)
está sendo vendida por R$ 48.280 – o preço
normal é R$ 51.790. Isso indica uma redu-
ção de R$ 3.500, ou 6,5%.
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ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 40.223.893/0001-59

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO - Exercício de 2019

Prezados Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Odonto Empresas Convênios Dentários 
Ltda. (a “Sociedade”), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
1. Principais Informações Financeiras
A Sociedade encerrou o ano de 2019 registrando prejuízo de R$ 34,8 milhões. As receitas com as operações 
de assistência odontológica alcançaram R$ 77,9 milhões, enquanto o custo de eventos avisados foi de  

R$ 25,8 milhões. O patrimônio líquido da Sociedade findou o exercício em R$ 17,0 milhões.
2. Perspectivas da Administração e Declaração de Capacidade Financeira
As perspectivas e estratégias da Sociedade são determinadas pela Administração com base em  
um planejamento consistente objetivando retorno aos acionistas e o atendimento da necessidade dos 
segura-dos. Os ativos financeiros estão avaliados a valor justo e a Sociedade possui capacidade financeira e 
intenção de manter até o vencimento os títulos classificados nesta categoria.
3. Considerações Finais e Agradecimentos
A ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA. agradece o apoio e a confiança dos acionistas. 
Agradecemos também o apoio dado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, em particular, 

aos nossos clientes, objetivo principal do nosso trabalho.
Por fim, a ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA reconhece o esforço eficaz e o  
profissionalismo do seu corpo funcional e da Caixa Econômica Federal. O apoio e a dedicação mais uma vez 
demonstrados por todos são fatores fundamentais para consolidar as conquistas obtidas e enfrentar,  
com competência e dinamismo, nossos futuros desafios.

Barueri, 18 de fevereiro de 2020

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 37.434 40.847
 Disponível 328 341
 Realizável 37.106 40.506
  Aplicações 6 24.988 28.254
  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 18.210 17.391
  Aplicações Livres 6.778 10.863
 Créditos de operações com planos de assistência odontológica 5.890 6.396
  Contraprestação pecuniária/prêmio a receber 7 5.890 6.396
 Despesas diferidas 842 883
 Créditos Tributários e Previdenciários 8 4.769 4.033
 Bens e Títulos a Receber 323 147
 Despesas antecipadas 294 793
 Ativo Não Circulante 1.049 26.802
  Realizável a longo prazo 3 25.900
   Ativo fiscal diferido 8 – 25.421
   Depósitos Judiciais e Fiscais 13 3 477
   Outros créditos a receber a longo prazo – 2
  Imobilizado 442 532
   Imóveis Não Hospitalares/Odontológicos 442 532
  Intangível 9 604 370
Total do Ativo 38.483 67.649

Nota 31/12/2019 31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE 15.979 14.325
 Provisões técnicas de operações de assistência odontológica 6.963 7.129
 Provisões de Prêmios/Contraprestações 2.142 1.285
  Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha PPCNG 2.142 1.285

  Provisão de eventos/ sinistros a liquidar para outros prestadores assistenciais   10 2.647 2.496

  Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisados (PEONA) 10 2.174 3.348

 Tributos e Encargos Sociais a recolher 11 516 785

 Débitos diversos 12 8.500 6.411

Passivo Não Circulante 5.503 1.569
  Provisões para ações judiciais 13 5.383 1.387

  Tributos e encargos sociais a recolher 121 182

Patrimônio Líquido/Patrimônio Social 11 17.001 51.755
Capital social ou patrimônio social 30.400 30.400

Reservas 9.915 1.039
Reservas de lucros/sobras/retenção de superávits 9.915 1.039

Lucros/Prejuízos/Superávits/Déficits acumulados ou Resultado (23.314) 20.316

Total do Passivo 38.483 67.649
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional e informações gerais: A Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. (“Odonto 
Empresas” ou “Empresa”) , sediada em Barueri - SP , tem por atividade a administração e comercialização 
de planos privados de assistência à saúde suplementar no segmento de odontologia relacionados com a 
prestação de serviços de operação de planos odontológicos para empresas, associações e grupos de pessoas 
fidelizadas (affinity groups) e pessoas físicas por meio de seus clientes. A Odonto Empresas possui registro 
de operadora na ANS, classificada na modalidade de odontologia de grupo e encontra-se autorizada para 
funcionamento desde 18 de janeiro de 2008. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em 
contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela ANS incluindo pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados 
pela ANS. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das 
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2020. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o real a moeda funcional e 
de apresentação da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Foram considerados, para fins de 
preparação da Demonstração de Fluxo de Caixa, os saldos de caixa e bancos. 2.4. Ativos financeiros:  
2.4.1. Classificação e reconhecimento: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo através do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a 
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. a. Ativos financeiros mensurados ao 
valor justo através do resultado (para negociação): Os ativos dos fundos de investimento abertos são 
ajustados ao valor de mercado. Eventuais perdas potenciais consideradas não temporárias são refletidas no 
resultado através da constituição de provisão para perdas. 2.4.2. Mensuração: As compras e as vendas de 
ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como 
ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido 
ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Empresa tenha transferido, significativamente, 
todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo 
valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo ou custo amortizado, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 2.4.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito 
legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5. Impairment: 2.5.1. Impairment de 
ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: As contraprestações pecuniárias/prêmios 
a receber são avaliadas inicialmente pelo valor original. A Empresa constitui provisão conforme requerido 
pela RN no 290/12 e alterações posteriores. Para os planos individuais com preço preestabelecido havendo 
pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 dias, a totalidade do crédito desse contrato é 
provisionada e para os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 
90 dias, é realizada a provisão da totalidade do crédito desse contrato. 2.5.2. Impairment de ativos não 
financeiros: Os ativos, substancialmente compostos pelos gastos com software, que estão sujeitos à 
amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida, quando aplicável, pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso. Para 
fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos 
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, que 
tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma possível reversão do impairment no final do 
exercício. 2.6. Imobilizado e Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, sendo que a depreciação é 
calculada pelo método linear, com base em vidas úteis estimadas. Ganhos e perdas em alienações são 
determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil líquido e são incluídos no 
resultado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor 
contábil for maior que seu valor recuperável estimado. O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição 
e as depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de 
depreciação utilizadas pela Companhia são: i) móveis - 10% a.a.; ii) equipamentos de informática, veículos 
e demais equipamentos - 20% a.a.. Os ativos Intangíveis compreendem, substancialmente: (a) direitos 
contratuais de exclusividade, (b) software e (c) projetos e outros (Nota 9). a) Direitos contratuais de 
exclusividade com clientes: Os contratos de exclusividade firmados com clientes têm vida útil finita e são 
contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando 
o método linear durante a vida do contrato com o cliente, não superior a cinco anos. b) Softwares: As 
licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimável de três a cinco anos. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são 
amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a cinco anos. c) Projetos e outros: Representa a 
carteira de clientes adquirida em setembro de 2014. Possui uma vida útil de 5 anos levando em consideração 
ao longo do período, o número de beneficiários existentes na data de aquisição. O número de beneficiários 
é acompanhado mensalmente pela operadora aplicando-se proporcionalmente ao saldo a ser amortizado. 
Eventuais reduções na população da carteira são consideradas para uma amortização maior no período em 
que as reduções ocorrerem. 2.7. Provisões técnicas: As Provisões Técnicas são constituídas em consonância 
com as determinações e os critérios estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada 
ainda, auditoria atuarial independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os 
principais procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, limites de 
retenção, ativos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo requerido 
dentre outros aspectos que afetam a solvência da companhia, sendo de periodicidade anual, com data-base 
em 31 de dezembro. A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar é constituída pelo valor integral, cobrado pelo 
prestador ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial, 
bruto de qualquer operação de resseguro. A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é 
constituída mensalmente conforme metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o 
determinado na Resolução Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de 
eventos indenizáveis. A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a 
cobertura dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e 
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de cobertura 
do risco. 2.8. Outras provisões, ativos e passivos contingentes: A Companhia reconhece uma provisão 
somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de responsabilidade social) como resultado de um 
evento passado, quando é provável que o pagamento de recursos deverá ser requerido para liquidar a 
obrigação e quando a estimativa pode ser feita de forma confiável para a provisão. Quando alguma destas 
características não é atendida a Companhia não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor 
presente quando o efeito do desconto a valor presente é material. 2.9. Apuração do resultado: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização dos serviços 
prestados no curso normal das atividades. As contraprestações emitidas são apropriados ao resultado 
quando da emissão das respectivas notas fiscais e apropriadas em bases lineares no período de cobertura do 
risco. A apropriação da despesa com eventos indenizáveis é reconhecida, considerando-se a data de 
apresentação da conta odontológica ou do aviso pelos prestadores dos serviços, correspondente aos eventos 
ocorridos. As participações nos lucros devida aos empregados sobre o resultado são contabilizadas com base 
em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento. As demais receitas e despesas são reconhecidas 
de acordo com o regime de competência. 2.10. Provisão para imposto de renda e contribuição social: 
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período, à alíquota 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 240. A 
contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 9%. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos são constituídos com base nas alíquotas vigentes, na medida que tenha condições para realização, 
para as adições e exclusões cuja dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercícios futuros. 2.11. Novas 
normas e interpretações: A nova norma e interpretação até a data de emissão da demonstração financeira 
está descrita a seguir: IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda - Essa 
interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) 
correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados 
nos cálculos dos respectivos tributos. 3. Estimativas e julgamentos contábeis: As estimativas e os 
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. A principal 
estimativa e premissa que apresenta um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, se referem aos impostos diferidos. 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos no limite em que seja provável que lucros futuros tributáveis 
estejam disponíveis. Esta é uma área que requer a utilização de alto grau de julgamento da Administração 
na determinação das estimativas futuras quanto à capacidade e determinação de horizonte de geração de 
lucros futuros tributáveis. 4. Fatores de risco e seu gerenciamento: Em decorrência de suas atividades, a 
Companhia assume riscos inerentes às suas operações relacionados com o mercado, credito, liquidez, 
sensibilidade a taxa de juros, entre outros. Na atividade de operação de planos odontológicos, o risco é 
limitado à frequência dos serviços que presta, sendo que a sua exposição a riscos não sofre variação 
significativa pela severidade das solicitações. O monitoramento dos mencionados riscos encontra-se sob a 
responsabilidade dos gestores da Companhia, a partir da adoção de técnicas, analises e controles que visam 
a minimização dos seus efeitos, cuja utilização, todavia, não garante a completa eliminação dos fatores de 
risco inerentes a Companhia está sujeita. 5. Gestão de riscos: A identificação, avaliação, análise e 
tratamento dos riscos, no processo de gerenciamento dos riscos operacionais, conta com a participação de 
todas as camadas contempladas pelo escopo de governança corporativa, que abrange desde a alta 
administração até as diversas unidades organizacionais. Para assegurar a unicidade ao processo de 
gerenciamento de riscos corporativos, cabe à Gerência de Controle Interno, o mapeamento e monitoramento 
dos riscos operacionais, mediante o uso de ferramenta de gestão de riscos e de tratamento de ocorrências 
operacionais, instituindo-se dispositivos de controle permanente. Como atribuição, voltada à gestão dos 
riscos operacionais a Gerência de Controle Interno deve: • Atuar efetivamente como segunda linha de 
defesa. • Propor e/ou consolidar as políticas de controle interno, conformidade, de governança de riscos, de 
prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro e outras que venham a ser aprovadas pela Diretoria Executiva. 
• Instituir, cumprir e fazer cumprir os padrões de monitoramento permanente de riscos e controles. • Prover 
os órgãos de governança corporativa de informações atualizadas sobre a evolução do ambiente de controle. 
• Orientar e apoiar os managers na gestão dos riscos operacionais e na proteção dos ativos organizacionais; 
e • Disseminar a cultura de controle interno, de acordo com as diretrizes estratégicas. Os managers além de 
suas responsabilidades específicas à função, devem: • Atuar efetivamente como primeira linha de defesa.  
• Gerir e ter propriedade sobre os riscos, implementando ações corretivas para resolver deficiências em 
processos e controles. • Manter os controles internos eficazes e conduzir procedimentos de riscos e controle 
diariamente, identificando, avaliando, controlando e mitigando os riscos. • Buscar continuamente a 
constituição de controles de gestão e de supervisão adequados, para garantir a conformidade, objetivando 
a vigilância sobre os controles, processos inadequados e eventos inesperados. Os profissionais do Grupo que 
atuam na área de riscos e controles possuem capacidade analítica, visão estratégica e apurado raciocínio 
lógico. Com formação nas áreas de finanças, controladoria, auditoria, controles internos, tecnologia, 
jurídica, gestão de riscos e contabilidade. A Diretoria Executiva define políticas, que permitem o 
estabelecimento de normas, procedimentos, elaboração de cursos e cartilhas que são permanentemente 
atualizadas, de maneira consistente com o planejamento estratégico e com a estrutura organizacional 
definida em responsabilidades e atribuições, disseminando conhecimento para o gerenciamento do risco 
operacional. A Alta Administração tem acompanhado a evolução da cultura de mitigação de riscos do 
Grupo, na medida em que promove a conscientização da necessidade de conhecer e diagnosticar as perdas 
operacionais, manter histórico e adotar medidas de redução de perdas, principalmente, junto aos 
profissionais de front office. 5.1. Risco de liquidez: Risco associado à insuficiência de recursos financeiros 
aptos para a Companhia honrar seus compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos 
e recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de 
liquidez imediata pode impor perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a consequente 
realização de prejuízo. Por meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros 
suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um conjunto de controles, 
principalmente para atingir os limites técnicos, fazem parte da estratégia e dos procedimentos para situações 
de necessidade imediata de caixa. No caso da Companhia, o risco de liquidez é baixo, pois a carteira é 

constituída em sua totalidade por cotas de fundos de investimentos em renda fixa, cujo lastro é composto 
por títulos públicos e/ou títulos privados de boa qualidade e liquidez, com resgate em D+0 reduzindo assim 
o risco da insuficiência de recursos nas datas projetadas para o cumprimento de suas obrigações. 5.2. Risco 
de crédito: A empresa restringe a exposição a riscos de credito associados a bancos e a caixa e equivalentes 
de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em 
títulos de curto prazo. A tabela a seguir demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer 
garantia ou outras intensificações de crédito:

31/12/2019 31/12/2018
Composição dos ativos Sem Rating Total Sem Rating Total
Caixa e equivalente de caixa 328 328 341 341
Caixa e equivalente de caixa 328 328 341 341
Créditos de operações com planos de assistência à saúde 5.890 5.890 6.396 6.396
Títulos e créditos a receber 4.769 4.769 4.033 4.033
5.3 Risco de mercado: 5.3.1 Gerenciamento de risco de mercado: Define-se como risco de mercado a 
possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de 
prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva de uma instituição. O gerenciamento de risco de 
mercado consiste em mensurar, acompanhar e controlar a exposição das operações financeiras da 
Companhia de acordo com um conjunto de práticas compatíveis com a natureza de suas operações, a 
complexidade dos produtos e as dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Companhia, 
destaca-se o risco de taxa de juros. 6. Aplicações: 6.1. Resumo da classificação das aplicações: A tabela 
a seguir apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor justo. Os valores 
de referência foram definidos como se segue:

Descrição
Instituição 
financeira

Remuneração 
(base referencial CDI) - % 2019 2018

Ativos financeiros mensurados ao valor
 justo por meio do resultado
Fundo de Investimento Itaú Unibanco 100 até 105 6.778 10.863
Fundo de Investimento Itaú Unibanco 95 até 100 18.210 17.391
Total de aplicações financeiras 24.988 28.254
6.2. Movimentação das aplicações: A movimentação das aplicações financeiras demonstra-se como segue:

31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial 28.254 34.522
Aplicações 7.500 15.407
Resgates (12.298) (23.630)
Rendimentos 1.532 1.955
Saldo final 24.988 28.254
6.3. Estimativa do valor justo: a. Abertura por nível: A seguir apresenta-se a classificação de ativos 
financeiros trazidos ao valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue: • Nível 1 - títulos 
com cotação em mercado ativo; • Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas 
que cuja precificação é direta ou indiretamente observável; • Nível 3 - títulos que não possuem seu custo 
determinado com base em um mercado observável; e • Contas a receber/PGR - Valores de caixa e contas a 
pagar/receber dos fundos exclusivos e que não necessitam de modelo precificação. O valor está integralmente 
concentrado no nível 1. O saldo em 31 de dezembro de 2019 R$ 24.988 (31 de dezembro de 2018 - R$ 
28.254). 7. Créditos das operações com planos de assistência à saúde: 7.1. Contraprestação 
pecuniária/prêmio a receber: Apresentamos a seguir os prêmios a receber e a redução ao valor recuperável 
segregado por segmento e modalidade:

31/12/2019 31/12/2018
Prêmio a receber PDD Total Prêmio a receber PDD Total

Odonto empresarial 4.421 (199) 4.222 4.767 (264) 4.503
Odonto pessoa física 2.616 (948) 1.668 2.135 (242) 1.893
Total 7.037 (1.147) 5.890 6.902 (506) 6.396
7.2. Movimentação dos prêmios a receber e da provisão para risco de crédito

31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial 6.396 7.851
Prêmios emitidos 81.024 73.172
Prêmios cancelados (8.273) (5.664)
Recebimentos (72.616) (72.785)
Constituição/(reversão) de provisão para perda (641) 3.822
Saldo final 5.890 6.396
7.3. Faixas de vencimento

31/12/2019 31/12/2018
Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias 5.344 5.943
Prêmios Vencidos
De 1 a 30 dias 468 365
De 31 a 60 dias 70 66
De 61 a 120 dias 10 23
De 121 a 180 dias – (1)
De 181 a 365 dias – –
Superior a 365 dias (2) –
Total 5.890 6.396
8. Créditos Tributários e Previdenciários: 8.1. Créditos tributários

31/12/2019
Contribuição Social Imposto de Renda Outros Tributos

Circu- 
lante

Não 
circulante

Circu- 
lante

Não 
circulante

Circu- 
lante

Não 
circulante Total

Antecipações 164 – 439 – – – 603
A compensar 498 – 3.664 – 4 – 4.166
Adições temporárias – – – – – – –
Base Negativa/Prejuízo fiscal – – – – – – –
Total dos créditos tributários 662 – 4.103 – 4 – 4.769

31/12/2018
Contribuição Social Imposto de Renda Outros Tributos

Circu- 
lante

Não 
circulante

Circu- 
lante

Não 
circulante

Circu- 
lante

Não 
circulante Total

Antecipações – – – – – – –
A compensar – 606 – 3.067 – 360 4.033
Adições temporárias – 701 – 1.946 – – 2.647
Base Negativa/Prejuízo fiscal – 6.028 – 16.745 – – 22.773
Total dos créditos tributários – 7.335 – 21.758 – 360 29.453
Ano de Realização Diferenças Temporárias A Compensar/Restituir Antecipações
2020 – 4.166 603
Total – 4.166 603

31/12/2019
Contribuição Social Imposto de Renda

Saldo inicial de Créditos Tributários 6.729 18.691
Constituições de Credito Tributários 323 900
Baixa de Creditos Tributários (7.052) (19.591)
Saldo Atual dos Créditos Tributários 0 0
Efeito no resultado das constituições e realizações 6.729 18.691
Foi procedida a baixa do credito tributário, em função de não atender os requisitos legais vigentes conforme 
nota 17. 9. Imobilizado e Intangível: O saldo de imobilizado está totalmente representado por veículos, 
móveis e equipamentos de informática. O saldo de imobilizado e intangível em 31 de dezembro de 2019 era 
de R$ 1.046 (2018 - R$ 902). O intangível refere-se integralmente a gastos com desenvolvimento de 
sistemas informatizados, o valor é apresentado líquido de amortização. 10. Provisões técnicas: 
Apresentamos a seguir as provisões técnicas:

2019 2018
Provisão de eventos/sinistros a liquidar 2.647 2.496
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) 2.174 3.348

4.821 5.844
11. Tributos e encargos sociais a recolher: a) Tributos e encargos sociais a recolher: O saldo de 
tributos e contribuições a recolher está composto, conforme quadro abaixo:

2019 2018
IRRF terceiros a recolher 120 139
PIS/PASEP/COFINS 192 226
ISS Retido A Recolher 119 107
Outros Impostos e contribuições a recolher 85 313
Total Circulante 516 785
ISS Parcelamento PPI 121 182
Total não Circulante 121 182
Total de tributos e contribuições a recolher 637 967
b) Parcelamentos PPI

31/12/2019 31/12/2018
Principal Atualização SELIC Total Total

ISS / PPI 117 9 126 188
Circulante 5 6
Não Circulante 121 182
Com o objetivo de usufruir das condições de pagamento vantajosas ao contribuinte, a Odonto Empresas 
está em dia com o parcelamento do PPI/Municipal, a Empresa obriga-se ao pagamento das parcelas sem 
atraso superior a três meses, bem como a desistência das ações judiciais e renúncia a qualquer alegação de 
direito sobre a qual se funda as referidas ações, sob pena de imediata rescisão do parcelamento e, 
consequentemente, perda dos benefícios anteriormente mencionados na Lei 15.406/2011.
12. Débitos diversos: Apresentamos a seguir a composição dos débitos diversos:

31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores 1.579 1.860
Auditoria 35 –
Obrigações com pessoal a pagar 3.072 2.667
Despesa de comissionamento 1.346
Outras contas a pagar 2.468 1.884
Total 8.500 6.411
13. Depósitos judiciais, provisões judiciais e cíveis: A composição em 31 de dezembro 2019, está 
demonstrada a seguir:

Depósitos judiciais Contingências passivas
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Contingências cíveis 3 3 1.186 1.004
Contingências trabalhistas – 474 40 22
Contingências fiscais – – 4.157 361
Totais 3 477 5.383 1.387
A Empresa possui depósitos judicias de natureza trabalhista e cível que são registrados no grupo “ depósitos 
judiciais e fiscais” no ativo não circulante. As provisões judiciais de causas cíveis correspondem 
substancialmente a pedidos para cobertura de sinistros que estão em discussão judicial. As provisões judiciais 
trabalhistas referem-se, basicamente, a questionamentos de valores por ocasião da rescisão contratual.  
As provisões Judiciais fiscais referem-se a contingências de tributos federais e municipais.  

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital/Patrimônio Social
Reservas de

Prej./Déficits Acumulados TotalAdiantamento para futuro aumento de capital Lucros/Sobras/Retenções
Saldos em 31 de dezembro de 2017 30.400 – 1.039 20.866 52.305
Lucro Líquido do Exercício – – – (550) (550)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 30.400 – 1.039 20.316 51.755
Prejuízo Líquido do Exercício – – – (34.754) (34.754)
Reserva legal – – 8.876 (8.876) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 30.400 – 9.915 (23.314) 17.001

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Exercício findo
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Nota 31/12/2019 31/12/2018
Contraprestações efetivas/prêmios ganhos
 de plano de assistência odontológica 74.312 78.963
 Contraprestações líquida/prêmios ganhos de plano
  de assistência odontológica 77.893 82.985
 (–) Tributos diretos de operações com planos de assistência
  odontológica da operadora (3.581) (4.022)
Eventos indenizáveis líquidos/Sinistros Retidos (24.670) (27.382)
 Eventos/sinistros conhecidos ou avisados (25.844) (27.614)
 Variação da provisão de eventos/sinistros ocorridos e não avisados 1.174 232
Resultado das Operações com Planos de Assist. Odontológica 49.642 51.581
  Outras Receitas Operacionais 4 436
 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência odontológica 16.III (2.244) (7.260)
 Provisão/Reversão para perdas sobre créditos (641) 3.811
 Outras Despesas Operacionais Assist. odontológica
  Não Relacionados com Planos da Operadora (2.129) (363)
Resultado Bruto 44.632 48.205
Despesas de comercialização 16.I (19.085) (21.112)
Despesas administrativas 16.II (34.807) (31.726)
Resultado financeiro líquido 16.IV 1.609 1.628
Receitas financeiras 1.830 2.144
Despesas financeiras (221) (516)
Resultado antes dos Impostos e Participações (7.651) (3.005)
  Imposto de renda 0 (253)
  Contribuição social 0 80
  Impostos diferidos (25.421) 4.231
 Participações sobre o Lucro 18 (1.682) (1.603)
Resultado Líquido (34.754) (550)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro Líquido do Exercício (34.754) (550)
Outros lucros abrangentes
Ajuste de Títulos e valores mobiliários – –
Total dos lucros abrangentes para o exercício (34.754) (550)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2019 31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período antes do IR/CS (34.754) (4.608)
Ajustes para:
Depreciação e amortizações 599 591
Perda(Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável – (3.822)
Outros Ajustes – (4.205)
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros 3.266 6.268
Créditos das operações de seguros e resseguros 506 5.277
Créditos fiscais e previdenciários (734) (1.139)
Ativo fiscal diferido 25.421 –
Depósitos Judiciais e fiscais 474 –
Despesas antecipadas (92) (895)
Custo de Aquisição Diferidos 40 –
Outros Ativos (349) 134
Impostos e contribuições (330) 4.292
Outras contas a pagar 2.500 (1.722)
Débitos de operações com seguros e resseguros (473) (761)
Depósitos de terceiros 9 –
Provisões técnicas - seguros e resseguros (165) –
Provisões judiciais 4.226 399
Outros passivos (178) –
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (34) (191)
Juros recebidos 210 – 
Caixa Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 176 (191)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela compra
 Imobilizado – (6)
Pagamento pela Venda
 Imobilizado (189) 20
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (189) 14
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa (13) (177)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 341 518
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 328 341

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

13.1 Segregação em função da probabilidade de perda:
31/12/2019

Possível Provável
Cíveis – 1.186
Trabalhistas – 40
Fiscais 37.969 4.157
Totais 37.969 5.383

31/12/2018
Possível Provável

Cíveis – 1.004
Trabalhistas – 22
Fiscais 36.136 361
Totais 36.136 1.387
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é 
representado por 3.040.049.342 (três bilhões, quarenta milhões, quarenta e nove mil, trezentos e quarenta 
e duas) quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma. 15. Transações com partes 
relacionadas: A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: sua controladora Caixa 
Seguros Holding S.A., demais empresas ligadas a sua Controladora, seus administradores, conselheiros e 
demais membros considerados como “pessoal-chave” da administração e seus familiares, conforme 
definições contidas no CPC 05. Os saldos decorrentes de operações realizadas com as partes relacionadas 
são resumidas abaixo:

2019 2018
Ativo Passivo Receita (Despesa) Ativo Passivo Receita (Despesa)

Caixa Vida e Previdência S.A. (853) (921)
(853) (921)

A Companhia não concede benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato de trabalho, remuneração 
baseada em ações ou outros benefícios de longo prazo, para seu pessoal-chave da Administração.  
16. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado: A composição das contas de 
resultado no período é a seguinte:

31/12/2019 31/12/2018
I) Despesas de comercialização
Comissão (17.679) (19.514)
Agenciamento (1.406) (1.598)
Total (19.085) (21.112)
II) Despesas administrativas
Pessoal próprio (14.845) (14.712)
Serviços de terceiros (3.902) (8.589)
Localização e funcionamento (5.516) (5.696)
Publicidade e propaganda (139) (211)
Taxa de saúde suplementar (513) (402)
Tributos (4.221) (1.067)
Outras despesas administrativas (5.671) (1.049)
Total (34.807) (31.726)
III) Outras receitas e (despesas) operacionais
Impressos e formulários produto – (444)
Outras despesas operacionais (2.244) (6.816)
Total (2.244) (7.260)
IV) Resultado financeiro líquido
Receitas com fundos de investimento 1.830 2.144
Outras despesas financeiras (221) (516)
Total 1.609 1.628
17. Imposto de renda e contribuição social: a) Composição do ativo fiscal diferido: Os saldos de 
impostos diferidos apresentam-se como segue:

2019 2018
Prejuízo fiscal de imposto de renda – 16.745
Base negativa de contribuição social – 6.028
Diferenças temporárias – 2.648
Total do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos – 25.421
Em 2018 a administração da Empresa reavaliou suas estimativas de recuperação dos créditos de imposto de 
renda sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, à alíquota de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 240, a Contribuição social sobre o lucro 
foi calculada à alíquota de 9%. Os impostos diferidos também têm por base diferenças temporárias, como 
provisões judiciais e provisão para perda sobre créditos.

31/12/2019 31/12/2018
Contribuição 

Social
Imposto 

de Renda
Contribuição 

Social
Imposto 

de Renda
Resultado antes dos tributos e após participações (9.334) (9.334) (4.332) (4.332)
(–) Outras variações 66.982 66.982 (9.032) (9.032)
Base de cálculo 57.648 57.648 (13.364) (13.364)
Taxa nominal do tributo 9% 25% 9% 25%
Tributos calculado a taxa nominal (5.188) (14.412) (1.203) 3.341
 Ajustes do lucro real 9.334 9.334 364 2.146
 Ajustes temporários diferidos 7.785 7.785 556 556
Total dos ajustes a base de cálculo 17.118 17.118 920 2.702
Tributos sobre os ajustes (1.541) (4.280) 83 675
Despesa contabilizada (6.729) (18.692) 1.120 2.666
Taxa efetiva 11,67% 32,42% 8,38% 19,95%
O valor informado na linha “Outras variações” no exercício de 2019 refere-se a baixa do estoque de crédito 
tributário de prejuízo fiscal e base negativa.
18. Participação nos resultados: O valor contabilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi 
de R$ 1.682 (2018 - R$ 1.603). O montante foi calculado conforme regras firmadas através de acordo feito 
com o sindicato da categoria. Os ajustes destas provisões são realizados, quando necessários, no exercício 
subsequente em função das decisões da Assembleia Geral Ordinária. 19. Plano de previdência 
patrocinado: A Empresa é co-patrocinadora de planos de previdência complementar para seus funcionários 
e administradores na modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL Previnvest). O Previnvest é um 
plano de benefícios que concede complemento de aposentadoria sob a forma de renda temporária ou 
vitalícia, além de outros benefícios opcionais, sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na 
modalidade de contribuição variável. Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem 
com percentuais variáveis, dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados sobre o salário de 
contribuição do empregado. Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições 
espontâneas dos empregados, segundo critérios estabelecidos no Regulamento. Neste exercício a Empresa 
efetuou contribuições no montante de R$ 853 (2018 - R$ 921). 20. PLA e Margem de Solvência: 
Apresentamos a seguir a composição da PLA e Margem de Solvência:
a) Patrimônio líquido ajustado 31/12/2019 31/12/2018
1 - Adições 17.192 51.842
Patrimônio Líquido 17.001 51.755
Obrigações Legais classificadas no passivo não circulante 191 87
2 - Deduções 1.775 24.770
Créd. trib. Decorrentes de prej. fiscais de IR e base negativa CS – 22.774
Despesas antecipadas 1.171 1.676
Intangível (líquido de gastos com promoção e prevenção à saúde 604 321
Patrimônio líquido ajustado ( 1 - 2) 15.417 27.072
b) Margem de solvência
0,20 prêmio retido anual médio - últimos 12 meses 15.579 17.110
0,33 sinistro retido anual médio - últimos 36 meses 8.228 9.028
Margem de solvência Calculada: Valor máximo entre I e II 15.579 17.110
Proporção parcela mínima da Margem de Solvência % 77,90% 70,52%
Margem de Solvência Exigida 12.136 12.066
Solvência de capital - (PLA - MS Exigida) 3.281 15.006
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ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA. 
CNPJ/MF nº 40.223.893/0001-59

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Quotistas
Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda (“Operadora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda em 
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Operadoras supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Operadora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Operadoras supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Operadora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Operadora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília, 18 de fevereiro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Augusto Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1S197007/O-2

DIRETORIA EXECUTIVA

Dominique Jean Daniel Dieuzaide
Diretor Presidente

CONTADOR

Maria Fernanda dos Santos Cabral 
Contador - CRC SP 1SP-180999/O-8

ATUÁRIO

Letícia Torres Rios de Castro 
Atuário MIBA nº 1886

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 10/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 102354128009-5 - SED: 611 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): 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 E
ODAIR SAMPAIO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, COMERCIANTE, RG. 9.601.610-
3-SP, CPF: 951.263.928-91.. Imóvel sito à: AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA  DE
MAGALHÃES, Nº 1652 (ATUAL Nº 1.720 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 14, TIPO
B, LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO SAFIRA, BLOCO 14 DO CONDOMÍNIO
ESPECIAL “PROJETO BANDEIRANTE”, 31º SUBDISTRITO-PIRITUBA, SÃO PAULO/
SP. Com a área privativa de 53,325m2, a área comum de 24,513m2, a área de
garagem de 9,90m2, totalizando a área construída de 87,738m2, correspondendo-lhe
a fração ideal de 0,3226% nas partes comuns de uso especial totalizadas na terceira
etapa de implantação do Projeto Bandeirantes, e ainda o direito de utilização de uma
vaga indeterminada na garagem ‘’G’’, para a guarda de um carro de passeio do tipo
pequeno. Lance Mínimo Previsto: R$ 1.097.667,51.

São Paulo, 19/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

19 - 29/02 - 10/03/2020

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 28/02/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 102714173727-9 - SED: 444 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARCELO NAVARRO,  BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
ANALISTA DE SISTEMAS,  RG: 18.935.135 -SSP/SP,  CPF: 085.956.038-47. Imóvel
sito à: RUA CARDEAL ENRICO DANTE Nº 101,  ANTIGO Nº 12, 22º  SUBDISTRITO
TUCURUVI, LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BRASIL, NO BAIRRO JAÇANA,
SAO PAULO/SP.

São Paulo, 28/02/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

28, 29/02 e 03/03/2020

Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1042510-12.2017.8.26.0100O MM Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarcada Capital/SP. Faz Saber a DONG GUEN HAN (CPF 234.276.778-
18), que SOCIEDADE BENEFICENTEISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou
uma AÇÃO DECOBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$120.168,15 (março/2017), representado pela nota fiscal de serviço nº 07002614, no valor de R$91.717,49,
não paga, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de dívida firmado entre as partes, referente
aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por
edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 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. 02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017572-82.2019.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA LOPES DA SILVA (CPF 066.554.634-32), que SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.989,56
(abril/2019), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de pós-graduação
em enfermagem pediátrica e neonatal do instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, contrato este firmado
entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2015/2016 - Matricula nº
15035186, referente aos meses de dezembro de 2016 e janeiro à julho de 2017, totalizando um débito no valor
de R$ 12.528,35, não pago. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que,
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. 02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1002449-54.2018.8.26.0010O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)RODOLFO COELHO GALDINO, Brasileiro,
Solteiro, Construtor, RG40896242, CPF 303.796.758-70, com endereço à Rua Arcipreste Ezequias, 32, Vila
Sao Jose (ipiranga), CEP 04271-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, alegando em síntese:
que o réu assumiu responsabilidade pela sua internação e/ou tratamento nas dependências hospitalares da
autora, em caráter estritamente particular e que o valor correspondente às despesas da referida internação
e seu respectivo tratamento atingiu o valor de R$ 6.834,00, constante na Nota Fiscal de Serviço nº 07898005,
valor este que atualizado e corrigido, atingiu o valor de R$ 8.996,04. 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 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira
publicação, 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.

02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1012715-29.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz
Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)TRANSPORTES MAX LTDA. CNPJ 09.393.439/0001-
04, na pessoa de seu representante legal Ricardo José de Souza, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Helida de Oliveira Escudeiro, objetivando que seja a presente ação julgada
totalmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.642,58,referente à reparação dos danos
matérias causados ao caminhão de propriedade da autora, descrito como: marca/modelo VW/12.140H, ano
1998, placas CMC 1922, cor branca, o qual estava sendo conduzido, pelo Sr. Sebastião Manoel Estevam, na
faixa da direita do KM 587 da BR 381, Carmópolis de Minas/MG, quando foi colidido na sua traseira pelo
caminhão da empresa ré, conforme boletim de acidente de trânsito nº 83206197, bem como para condenar a
ré ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e nas demais cominações legais. Estando
a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1011164-59.2017.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de
São Paulo, Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) CIA LIDER
CONSTRUTORA S/A; INCORPORADORA INDÚSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA; ANTONIO
FERNANDES SILVA; IMACULADA MAR TINS CHAVES DA SILVA; JOSE NILTON DE JESUS PEREIRA
e ANA NERES DE ALMEIDA PEREIRA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que ARTUR DA SILVA AZEREDO
E OUTRA, ajuiz(ou)(aram) uma AÇÃODE USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
designado como: um terreno constituído pelo lote 398 da quadra 13, do loteamento denominado Jd. Santa
Maria, Guarulhos/SP, com a área total de 250,00m², objeto da matricula nº 121.460, do CRI DE GUARULHOS/
SP. 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 (vinte) dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, os mesmos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 02 e 03/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS. PROC Nº 0007350-45.2019.8.26.0011. O MM. Dr. Paulo
Baccarat Filho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros. Faz Saber a MARIANA
BOTELHO ESTEVES DE SOUSA MOREIRA (CPF 234.398.688-69), que SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.297,02 (outubro/2019), representado pela nota
fiscal de serviço nº 06784989, no valor de R$ 7.155,25, emitida e não paga, decorrente do termo de responsabilidade
com assunção de divida firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC),
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, p ara que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20
(vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art.
525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias, para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.    02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 0067689-28.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ LORIA NICOLETTI (CPF 694.620.708-49), que SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL  ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.630.692,70 (junho/2018),
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 15879; 44702 e 65939, das quais totalizou um debito
remanescente no valor de R$ 882.160,90, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção
de divida, firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados ao Sr. Mario Homaz
Nicoletti. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo
CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após
os 40 (quarenta) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos
termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. 02 e 03/03

Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 13.385.440/0001-56 - NIRE
35.300.391.675 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/2/20. Aos 28/2/20, às 10h, na sede, com a totalidade do capital
social. Mesa: Fauze Barreto Antun - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: 1. aprovar a criação de ações ordinárias
classe A e ações ordinárias classe B pela Companhia, todas elas nominativas e sem valor nominal, com as seguintes características: (i) cada ação
ordinária classe A conferirá a seu titular os direitos atribuídos pela legislação aplicável a ações ordinárias de sociedades por ação; e (ii) cada ação
ordinária classe B será resgatável pela Companhia e conferirá a seu titular os direitos atribuídos pela legislação aplicável a ações ordinárias de
sociedades por ação. 2. aprovar a conversão de (i) 5.461.724 ações ordinárias em ações ordinárias classe A; e (ii) 80.000.000 ações ordinárias
em ações ordinárias classe B. 3. aprovar o resgate das ações ordinárias classe B, a qual poderá ser parcial ou total, mediante a redução do capital 
social da Companhia de R$85.461.723,00, para o valor de até R$5.461.724, confi gurando uma redução de até R$80.000.000,00, a qual poderá
ser efetuada de maneira diferida com deliberações dos acionistas da Companhia, mediante o resgate com a correspondente restituição de capital
aos acionistas titulares das ações ordinárias classe B. 4. autorizar que o pagamento pelo resgate das ações ordinárias classe B seja realizado ao
acionista em bens e/ou em moeda corrente. 5. registrar que a efi cácia da deliberação de resgate das ações ordinárias classe B e a consequente
redução do capital social da Companhia com restituição de parte do capital social fi ca condicionada ao cumprimento das seguintes condições:
(i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a JUCESP, em face do disposto no artigo 174 da Lei da S.A.; (ii) decurso
do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à essa
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no artigo 174 da Lei da S.A.;
e (iii) após o prazo para oposição aos credores ou pagamento e/ou depósito judicial aos credores, nos termos deste item 5 acima, deliberação em
assembleia geral extraordinária da Companhia homologando o resgate das ações ordinárias classe B e o valor da redução de capital social da
Companhia, bem como prazo e forma de restituição do capital aos acionistas detentores das ações ordinárias classe B (a qual poderá ser realizada
em dinheiro ou em bens) (“Assembleia de Homologação”). A Assembleia de Homologação poderá cancelar o resgate e a consequente redução de
capital, bem como homologar total ou parcialmente o resgate das ações ordinárias classe B ora deliberada (e, em caso de homologação parcial
do mencionado resgate, a Assembleia de Homologação poderá inclusive delegar poderes para assembleia subsequente homologar o restante do
resgate) e tomar as demais medidas necessárias para alteração do estatuto social da Companhia. As ações resgatadas na forma da Assembleia
de Homologação serão retiradas defi nitivamente de circulação, nos termos do §1º do art. 44 da Lei das S.A. 6. como consequência da criação
de ações ordinárias Classe A e ações ordinárias classe B, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O
capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$85.461.723,00, dividido em 85.461.723,00 ações, sendo
5.461.724 ações ordinárias classe A e 80.000.000 ações ordinárias classe B, todas nominativas e sem valor nominal. [...] §8º As ações ordinárias
classe A conferirão ao seu titular os direitos atribuídos pela legislação aplicável a ações ordinárias de sociedades por ação; e as ações ordinárias
classe B serão resgatáveis pela Companhia e conferirão ao seu titular os direitos atribuídos pela legislação aplicável a ações ordinárias de
sociedades por ação.” 7. consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer
quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da S.A. 8. autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias
à efetivação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28/2/20.Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização - CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402

Extrato da Ata da 107ª Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 04.02.2020, 11h, Rua Tabapuã 1.123, 21º andar, Conjunto 215, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presenca: 
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Fernando Pinilha Cruz. Secretária: Tânia Regina Tritapepe. Deliberações Aprovadas: 1. O 
pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fernando Pinilha Cruz, aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações de Investidores, 
na forma constante da Carta de Renúncia, agradecendo a Companhia pelo trabalho e dedicação dispensado pelo renunciante. 2. Pedido 
de renúncia apresentado pelo Sr. Jefferson Luís de Araújo Pavarin, ao cargo de Diretor Comercial, na forma constante da Carta de Renún-
cia, agradecendo a Companhia pelo trabalho e dedicação dispensado pelo renunciante. 3. Eleger o Sr. Daniel Monteiro Coelho de 
Magalhães, para Diretor Presidente, e Diretor de Relação com Investidores, eleito para o exercício dos mandatos até a AGO de 2022, 
permitida a reeleição. O Diretor eleito cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76 e será investido em seus car-
gos mediante assinatura do respectivo Termos de Posse. Os conselheiros ratifi cam a composição dos membros da Diretoria para o 
mandato unifi cado até 30.04.2022, a saber: I - Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, administrador de empresas, RG 
44.997.520 SSP/SP, CPF/MF 353.261.498-77, para Diretor Presidente, e Diretor de Relação com Investidores; II - Juliane Effting 
Matias, brasileira, administradora de empresas, RG 34.309.220-7, CPF/MF CPF 311.818.988-62, para Diretora de Operações. III - Ila 
Alves Sym, brasileira, advogada, RG 37.573.801 SSP/SP, CPF/MF 041.045.637-30, para Diretora Jurídica, IV - José Miguel da Fon-
seca Rodrigues, brasileiro, administrador de empresas, RG 20.301.83-9 SSP/SP, CPF/MF 854.308.117-34, para Diretor Geral e de 
Controladoria, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. Fica consignado que a remuneração dos Diretores acima eleitos está in-
cluída no montante por estes recebido no exercício de suas funções em empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da Companhia, 
razão pela qual estes renunciam ao recebimento de qualquer remuneração por parte da Companhia e, portanto, não será fi xada uma re-
muneração específi ca pelo exercício de suas funções na Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 04.02.2020. Presidente: 
Fernando Pinilha Cruz – Secretária: Tânia Regina Tritapepe. Conselheiros: Ivo Vel Kos, Fernando Pinilha Cruz, Daniel Monteiro Coelho de 
Magalhães. JUCESP nº 94.615/20-2 em 18.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RG4 Participações S.A.
CNPJ nº 17.997.659/0001-67 - NIRE 35.300.486.129

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
 Local/Data/Hora: Av. Nove de Julho, 3893 - São Paulo/SP, no dia 03/02/2020, às 15h00. Convocação/Presença: Dispensada, nos termos do § 4º do artigo 
133 da Lei 6.404/76, e pela totalidade dos acionistas. Mesa: Daniel Bijos Faidiga - Presidente; Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva - Secretário. Ordem do 
Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - Em AGO – 1) As contas dos administradores, e as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício fi scal 
de 2018 e 2019; 2) Ratifi car a destinação dos lucros acumulados do ano de 2018, no importe de R$ 790.883,00 aos acionistas, à conta dos saldos de dívidas 
com os sócios. 3) Distribuir os lucros acumulados do ano de 2019, no importe de R$ 680.000,00 aos acionistas, na proporção de suas ações. Em AGE – 1) 
Deliberar a redução do capital social em R$ 600.000,00 do valor atual de R$ 3.500.000,00 para R$ 2.900.000,00 com o cancelamento de 600.000 ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante a ratifi cação do pagamento aos acionistas de R$ 1,00 por ação, na proporção de suas 
ações à época da primeira deliberação informal e condicionada ao transcurso dos prazos legais. A redução se funda no entendimento de que o capital é 
excessivo para a realização do objeto social. 2) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refl etir a redução de capital transcrita no (“Anexo I”), Artigo 
5º: O Capital Social da Companhia é de R$ 2.900.000,00 dividido em 2.900.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e 
integralizadas em moeda corrente nacional.(...) que passa a vigorar após os prazos legais. 3) Os acionistas deliberaram a realização de nova AGE em data 
próxima, para a discussão de outras alterações no Estatuto, momento em que farão sua consolidação. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 03/02/2020. Mesa: Daniel Bijos Faidiga – Presidente. 
Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva – Secretário. Acionistas: Raphael Garofalo Silveira; Gabriel Atlas Ucci; Daniel Bijos Faidiga; Senders Imp. Exp. Com. 
e Serviços Ltda; Bruno Scarino de Moura Accioly; Leonardo Boaventura Zica; Rodrigo Leite de Barros Zanin; Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva; MG4 
Empreendimentos e Participações S.A.; Sandro Bassetto Larocca; Adriano Carniel; Flávia Faggion Bortoluzzo. 

Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo
Edital 

O Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo – SINTESP, pelo presente Edital, convoca os 
seus afiliados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, no dia 12 de março de 2020, no 
Sindicato, situado a Rua Visconde de Pirajá, 338 B – Alto do Ipiranga, às 14h, em primeira convocação 
e não sendo atingido o quórum legal, às 14h30min, em segunda convocação, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de Contas; 2) Relatório das atividades desenvolvidas 
pela diretoria; 3) Outros assuntos de interesse da categoria. Tecgº. José Paulo Garcia - Presidente. 

(i) HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.,
CNPJ n.º 27.902.165/0001-05 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP,
NIRE 35.300.511.131, com sede em São Paulo - SP, Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e
5.257, 4º andar, cjto. 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200, neste ato represen-
ta nos termos de seu estatuto social, por seus diretores, Srs. (i) Fernando Diez Viotti,
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 30.160.904-4 (SSP/SP) e CPF nº 294.037.688-
35; e (ii) Daniel Lafer Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 38.353.134-2
(SSP/SP), CPF nº 396.627.078-16; ambos residentes e domiciliados em São Paulo/
SP, endereço comercial na Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto. 41-A e
42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200; única sócia da SF 135 Participações Societá-
rias LTDA.,  CNPJ nº 33.977.616/0001-76 e com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a JUCESP NIRE 35.235.558.337, com sede em São Paulo/SP, na
Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto. 41-A e 42-B, parte, Jardim Paulista,
CEP 01.407-200 (“Sociedade”); Resolve celebrar a presente Instrumentos Particular
de Alteração do Contrato Social da Sociedade, observado o disposto no § 3º do artigo
1.072 da Lei n.º 10.406 de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”), de acordo
com os seguintes termos e condições: I. DA INCORPORÇÃO DA SOCIEDADE PELA
HIGHLINE. 1.1. A Sócia decide aprovar os termos e condições do “ Instrumento Particu-

de Sites Ltda. e da SF 135 Participaões Societárias Ltda. pela Highline do Brasil II In-
fraestrutura de Telecomunicações S.A.” celebrado, nesta data, entre a administração da
Sociedade, da Highline e da Locsite - Locação e Desenvolvimento de Sites Ltda.,
sociedade empresária limitada, CNPJ nº 02.951.165/0001-74, com seus atos consti-
tutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.218.550.943, com sede em São Paulo/
SP, Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto.41-A e 42-B, parte, Jardim Pau-

incorporação da Sociedade e da Locsite pela Highline (“Operação”), cuja cópia integra
o presente instrumento como Anexo I. 1.2.
nomeação e contratação da Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples, CNPJ
n.º 96.513.015/0001-22 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo sob o n.º 2SP017202/O-2, com sede em Barueri/SP, na Av. Andrômeda, nº. 885,
35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade
de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo de avaliação contábil
do patrimônio líquido da Sociedade, composto pela totalidade dos ativos e passivos es-

de incorporação pela Highline (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legislação
vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de
qualquer valor mobiliária ou derivativo referenciado em valor mobiliários de emissão da

a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, pela
Highline, pela Sociedade, pela Locsite, por seus controladores e/ou administradores,
qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 1.2.2. A sócia resolve

-
ciedade a ser vertido para a Highline, em decorrência da implementação da Operação.
1.2.3. A sócia resolve consinar, ainda, que foi adotado como data-base para avaliação

1.2.4. Por

1.3. A sócia aprova o
-

do pela Empresa Avaliadora, segundo o qual o valor total líquido contábil do patrimômio
-

dente às 6.764.355 quotas de emissão da Sociedade e Integralmente detida pela Highli-
ne, representativas de 100% do capital social da Sociedade, que serão canceladas no
ato da incorporação da Sociedade pela Highline. 1.3.1. Nos termos do Protocolo e Jus-

-

caso. 1.4. 
-

1.4.1. Consiganar que,
tendo em vista a incorporação ora aprovada, e sujeito à aprovação da Operação pelos

-
lução. 1.4.2.
do Código Civil, a Highline sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução de
continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,

-
dade da Sociedade, patrimoniais ou não patrimoniais. 1.4.3. A sócia decide consignar
que a certidão da incorporação passada pela Junta Comercial será documento hábil
para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal
pela Highline em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,

-
de. II. DA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 2.1. Autorizar os administradores da
Sociedade a praticarem todos os atos, registros e publicações que se façam necessários
para a efetivação da incorporação da Sociedade pela Highline, bem como a proceder

da Receita Federal e todos os demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais que se
façam necessários. E a sócia assina o presente instrumento particular de alteração do
contrato social em 3 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. JUCESP
nº 74.418/20-8 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

SF 135 Participações 

Societárias LTDA.
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social 

CNPJ 33.977.616/0001-76 | NIRE 35.235.558.337

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005703-27.2016.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. A Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional III Jabaquara - SP. Faz saber a GERALDO DE JESUS SALLES
BARBOS (CPF 054.407.398-31), que COMÉRCIO DE PAPÉIS LEMES LTDA, lhe ajuizou uma ação Execução
de Título Extrajudicial e estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação
por edital para no prazo de 03 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito (atualizado) sob pena de ser
convertido em penhora, o arresto procedido no processo após R. Despacho de fls. 120/121 e efetivado as fls.
123/124, passando a fluir, o prazo de 15 dias para embargos à execução. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei. J - 28 e 29/02

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1043221-22.2014.8.26.0100 (USUC 560) 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) José Caetano dos Santos Mascarenhas, Hercilia Leite Mascarenhas, Francesco Pagliuso,
Encarnação Aparecida Costa Pagliuso, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Giuseppe D´Agosto, Rosangela
Samuelian D’ Agosto, Francesco D’ Agosto e Ines Paes D’ Agosto ajuizou ação de USUCAPI&Atil de;O, vi
sando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Joaquim Marra, nº 1.373 Vila Matilde - São
Paulo SP, com área de 340,00 m², contribuinte nº 058.123.0004-6, 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. J - 28 e 29/02

8ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Edital de Intimação - Prazo 20 dias. Proc: 0065564-53.2019.8.26.0100.
O Doutor Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a
AMERICO ROMANO JUNIOR, Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA por parte de ALEXANDRE
DANTAS FRONZAGLIA, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contes tada a a ção, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial “nos termos do artigo 257 NCPC “. Afixe-
se e Publique-se o edital. J - 28 e 29/02
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Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Silene Tan Cristo Aristides, CPF 371.764.378-90, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Ford, modelo 
Focus Sedan Ghia (Kinetic) 2.0 16V (AUT) 4P, placa EJC 1323, ano de fabricação/modelo 2008/2009, chassi 8AFFZZFFC9J1213640, 
requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de  
R$ 12.852,37 (04/2018). Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias pague o quantum 

                         B 29/02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007841-78.2018.8.26.0008 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANTONIO AUGUSTO SALOMON JUNIOR,  
CPF 871.949.888- 87, que Clafer Torção de Fios Ltda lhe ajuizou Ação de Indenização por Danos 
Materiais e Morais objetivando a condenação do Réu no pagamento R$283.814,11 (junho/2018), 
corrigidos monetariamente, bem como às custas, honorários advocatícios e demais cominações, 
referentes aos danos materiais e morais, devido à elaboração de laudo e planilha com erros de cálculo. 

os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador 
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2020.  B 29/02 e 03/03
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B Sete Participações S.A.
C.N.P.J./MF nº 65.992.836/0001-65 - N.I.R.E. - 35300131380

 Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31/12/2019 e 2018 - Em R$1
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Para exame e discussão na Assembleia Geral Ordinária, apresentamos as demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2019. Colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Osasco 20/02/2020.

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 9.373.840 9.560.184
Disponibilidades 538.844 305.250
Caixa e Bancos 538.844 305.250
Aplicações Financeiras 1.372.855 2.008.031
Clientes 6.908.445 6.433.834
Aluguéis a Receber 6.908.445 6.433.834
Outros Créditos 736.284 980.530
Cessão de Direitos a Receber 395.093 264.593
Outros Valores a Receber 341.191 715.937
Provisão para Devedores Duvidosos (182.588) (167.461)
Não Circulante 28.692.024 29.206.612
Realizável a Longo Prazo 463.723 426.173
Depósitos Judiciais 463.723 426.173
Investimentos 10.213 10.213
Imobilizado 28.218.088 28.770.226
Edificações 27.979.162 27.979.162
Instalações 5.153.526 5.153.526
Máquinas e Equipamentos 3.365.972 3.365.972
Terreno 83.324 83.324
Obras em Andamento 826.620 826.620
Outras Imobilizações 145.502 145.502
Depreciações Acumuladas (9.336.018) (8.783.880)
Total do Ativo 38.065.864 38.766.796
Passivo/Circulante 2.229.738 2.596.804
Fornecedores 275.215 49.818
Obrigações Fiscais 1.135.023 1.104.842
Provisão para Imposto de Renda 609.824 599.488
Contribuição Social a Recolher 223.566 220.141
Encargos Sociais a Pagar 132.394 127.306
Outros Impostos e Contribuições 169.239 157.907
Outras Obrigações 819.500 1.442.144
Indenizações a Pagar 8.844 8.494
Ordenados e Salários a Pagar 120.768 130.799
Outros Valores a Pagar 689.888 1.302.851
Não Circulante 35.836.126 36.169.992
Exigivel a Longo Prazo 157.132 158.283
Indenizações a Pagar 157.132 158.283
Patrimônio Líquido 35.678.994 36.011.709
Capital Social 17.841.400 17.841.400
Reservas de Capital 10.290.390 10.290.390
Reservas de Lucros 7.547.204 7.879.919
Total do Passivo 38.065.864 38.766.796

Demonstração das Mutacões do Patrimônio Líquido
Itens Capital Integralizado Reservas de Lucros Reservas de Capital Lucros Acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 17.841.400 7.879.919 10.290.390 - 36.011.709
Transferências para Reservas de Lucros - (332.715) - 332.715 -
Resultado do Período - - - 21.667.285 21.667.285
Pagamento de Dividendos no Período - - - (22.000.000) (22.000.000)
Saldos em 31.12.2019 17.841.400 7.547.204 10.290.390 - 35.678.994

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita Operacional Bruta 31.692.513 31.214.486
Receitas de Aluguel 31.060.105 31.057.083
Receitas de Luvas 540.128 154.100
Outras Receitas Operacionais 92.280 3.303
Deduções da Receita Bruta (1.089.063) (1.101.569)
(-) Impostos Incidentes (1.089.063) (1.101.569)
Lucro Bruto 30.603.450 30.112.917
Despesas Operacionais (4.467.127) (4.109.347)
Administrativas (4.381.508) (3.788.648)
Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios (1.710.343) (1.663.402)
Honorários (159.999) (120.000)
Encargos de Condomínio (653.924) (663.450)
Indenizações e Ajuda Humanitária (147.664) (3.116)
Serviços Profissionais e Contratados (1.157.440) (786.159)
Depreciação e Amortização do Imobilizado (552.138) (552.521)
Outras Despesas Operacionais (85.619) (320.699)
Resultados Financeiros Líquidos (1.223.269) (1.115.907)
Lucro Operacional 24.913.054 24.887.663
Resultado Antes Impostos e Contribuições 24.913.054 24.887.663
Provisão para o Imposto de Renda 2.380.242 2.421.656
Provisão para Contribuição Social 865.527 880.436
Lucro Líquido do Exercício 21.667.285 21.585.571

Demonstração do Fluxo de Caixa 2019 2018
Lucro Líquido do Período: 21.667.285 21.585.571
Aumento (Diminuição) dos Itens que não Afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização 552.138 552.521
Clientes (474.611) (4.383)
Outros Créditos 244.246 239.243
Fornecedores 225.397 (31.389)
Obrigações Fiscais 30.182 24.179
Outras Obrigações (622.645) (266.019)
Provisão para Devedores Duvidosos 15.127 (2.542)
Depósitos Judiciais (37.550) -
Indenizações a Pagar (1.151) (5.378)
Fluxo Líquido Gerado
 pelas Atividades Operacionais 21.598.418 22.091.803
Atividades de Investimentos
Aplicações em Renda Fixa (6.581.698) (6.897.471)
Resgates de Aplicações em Renda Fixa 7.216.874 6.820.693
Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades
 de Investimentos 635.176 (76.778)
Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Lucros e Dividendos (22.000.000) (22.200.000)
Fluxo Líquido Gerado pelas Atividades
 de Financiamentos (22.000.000) (22.200.000)
Fluxo de Caixa Gerado no Exercício 233.594 (184.975)
Disponibilidades no Inicio do Período 305.250 490.225
Disponibilidades no Final do Período 538.844 305.250
Variação 233.594 (184.975)

1. Contexto Operacional: A empresa objetiva empreendimentos civis de 
qualquer natureza, bem como a participação em outras sociedades. Suas 
receitas, na totalidade, são provenientes de aluguéis de imóveis próprios. 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei 6.404/76, 
assim como as modificações introduzidas pela Lei 11.638/07 e MP nº 
449/08, sendo as operações registradas de acordo com o regime de com-
petência e, o Imobilizado registrado pelo custo de aquisição ou Construção. 
3. Capital Social: O Capital Social é composto de 469.512 ações sem valor 
nominal, sendo 156.505 ações ordinárias e 313.007 ações preferenciais. 4. 
Depreciação: Considerando-se as peculiaridades da atividade base da 
sociedade, representada por centro comercial denominado Shopping Cen-
ter, onde os custos totais de manutenção e conservação estão a cargo das 
unidades comerciais ali instaladas (condomínio de lojas) e, tendo como 

base laudo técnico elaborado por Peritos Engenheiros em 15/03/2004, as 
taxas de depreciação a serem contabilizadas anualmente deverão ser de 
1% para edificações e 3,2% para instalações, máquinas e equipamentos. 
Quanto aos demais itens sujeitos a depreciação, considerados de pequena 
monta, não foram incorporados no citado laudo técnico, porém as taxas de 
depreciação anuais a serem lançadas deverão ser de 10% para móveis e 
utensílios, 25% para computadores e periféricos e 20% para veículos.

Diretoria: Dora Szwarc Hamaoui - Diretora
Antonio Lunardelli Neto - Diretor, Ricardo Kyrillos - Diretor

Luiz Carlos Soares - Contador CRC-1SP 178.599/O-9.

EU MIGUEL DONHA JR., LEILOEIRO OFICIAL – JUCEPAR – 14/256L, VENHO
A PÚBLICO DECLARAR QUE NO MÊS DE MARÇO 2020  (DO DIA 03.03.2020
AO DIA 31.03.2020)
SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES LEILÕES .

Leilões de
Março/2020

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

03.03.2020  Terça-feira
À partir das 08h30  às 12h00 - Leilão Início 11h

Presencial / On-Line    Diversos Comitentes Presencial / On-Line    Diversos Comitentes

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

10.03.2020  Terça-feira
À partir das 08h30  às 12h00 - Leilão Início 11h

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

17.03.2020  Terça-feira
À partir das 08h30  às 12h00 - Leilão Início 11h

Presencial / On-Line    Diversos Comitentes

Miguel Donha JR  LEILOEIRO OFICIAL

JECEPAR 14/256L
 Fale conosco

www.baronleiloes.com.br

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

24.03.2020  Terça-feira
À partir das 08h30  às 12h00 - Leilão Início 11h

Presencial / On-Line    Diversos Comitentes

Rua Pedro Zanetti, 230 – Jd. Canguiri – Colombo - PR

31.03.2020  Terça-feira
À partir das 08h30  às 12h00 - Leilão Início 11h

Presencial / On-Line    Diversos Comitentes
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Spar Brasil Serviços de Merchandising e Tecnologia S.A.
CNPJ nº 26.071.622/0001-02 - NIRE 35.300.494.792

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem em 1ª convocação, no 
dia 09/03/2020, às 10 horas, em São Paulo-SP, na Rua Araporé, 655, 
suite 1, Jardim Guedala, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) a substituição de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. São Paulo, 28/02/2020.  James Richard Segreto - Presiden-
te do Conselho de Administração.Aos 27/12/2019, às 10h, na sede. Presença: Totalidade. Mesa: Sr. Fernando Diez Vio-

tti - Presidente; Sr. Daniel Lafer Matandos - Secretário. Ordem do Dia: Reuniram-se
os acionistas da Companhia para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprecia-

-
te Locação e Desenvolvimento de sites Ltda. e da SF 135 Participações Societárias
Ltda. pela Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.”, celebrado em
27/01/2020, pelas administrações da Companhia, da Locsite Locação e Desenvolvi-
mento de Sites Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 02.951.165/0001-74
e com seus atos constitutivosdevidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE
35.218.550.943, com sede em São Paulo - SP, na Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257,
4° andar, cjto 41-A e 42-B, parte, Jardim Paulista, CEP 01.407-200 (“Locsite”) e da SF
135 Participações Societárias Ltda., Sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ
nº 33.977.616/0001-76, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE
35.235.558.337, com sede em São Paulo - SP, na Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257,
4º andar, cjto. 41-A e 42-B, parte, Jardim Paulista, CEP 01.407-200 (“SF 135” ou ainda,

-
ção”); (ii) Account Assessores S/S Ltda.,
Sociedade simples, inscrita no CNPJ 96.513.015/0001-22 e no Conselho Regional de
Contabilidade de SP nº 2SP017202/O-2, com sede em Barueri - SP, na Av. Andrômeda,
n.º 885, 35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000 (“Empresa Avaliadora”) como
empresa especializada e responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do

(“Laudos de Avaliação”); (iii) o Laudo de Avaliação; (iv) a incorporação das Incorporadas
(v)

a consignação de que a incorporação das Incorporadas não resultará em alterações do
capital social da Companhia; e (vi) a autorização para os administradores prativarem
todos os atos necessários à efetivação da Operação. Deliberações: Instalada a assem-
bleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e proposta constantes da or-
dem do dia, os acionistas presentes, representado a totalidade do capital social votante
da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições,
o quanto segue: (1) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário contendo transcrição
apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo, §1º, da Lei das Sociedades
por Ações. (2) 

termos, as cláusulas e condições da Operação e que passa a fazer parte inregrante da
presente ata, na forma do Anexo I. (3) 
Avaliadora, na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração dos
Laudos de Avaliação do valor contábil do patrimônio líquido das incorporadas, compos-
to pela totalidade dos elementos ativos e passivos escriturados e avaliados de acordo
com as práticas adotadas no Brasil. (3.1) Nos termos da legislação vigente, a Empresa
Avaliadora declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobi-
liário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão das Incorporadas ou da

-
sária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, pelas Incorporadas, pela
Companhia, por seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação
à realização dos trabalhos necessários. (3.2) Os acionistas decidem consignar que foi

(3.3) Os
acioistas resolvem consignar que foi adotada como data-base para avaliação contábil

(4) Aprovar os
Laudos de Avaliação, os quais constam como Anexo 8.6
segundo os quais (i) o patrimônio líquido da Locsite, na Data-Base, foi avaliado em R$
4.835.142,27, sendo este valor correspondente às 2.910.000 quotas de emissão da Lo-
csite, integralmente detidas pela Companhia, representativas de 100% do capital social
da Locsite, que serão canceladas no ato da incorporação da Locsite pela Companhia;
e (ii) o patrimônio líquido da SF 135, na Data-Base, foi avaliado em R$ 7.228.174,86,
sendo este valor correspondente às 6.764.355 quotas de emissão da SF 135, integral-
mente detidas pela Companhia, representativas de 100% do capital social da SF 135,
que serão canceladas no ato da incorporação da SF 135 pela Companhia. (4.1) Nos

-
corporadas que ocorrerem entre a Data-Base e a presente data, incluindo eventuais

-
clusivamente pela Companhia, conforme o caso. (5)

(5.1) A certidão da incorporação passada pelo Registro de Empresas será documento
hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados competentes,
da sucessão universal pela Companhia em todos os bens, direitos, pretenções, facul-

responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação das Incorporadas pela
Companhia. (6) Consigar que a Operação não acarretará a alteração do capital social
da Companhia, uma vez que a Companhia é titular, nesta data, das 2.910.000 quotas
de emissão da Locsite, representativas de 100% do capital social da Locsite, e das
6.764.355 quotas de emissão da SF 135, representativas de 100% do capital social da
SF 135. (7) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas
necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem
limitações, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e

-
Encerramento: Nada mais. JUCESP: Nº

74.417/20-4 em 06/02/2020. Secretária Geral: Gisela Simiema Ceschin  

Highline Do Brasil II Infraestrutura

De Telecomunicações S.A. 
AGE Realizada em 27/01/2020

CNPJ 27.902.165/0001-05  | NIRE 35.300.511.131

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 10/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 802600065753-8 - SED: 458 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): NILTON DOS SANT OS, BRASILEIRO,  ESCRITURARIO, RG:
23.396.402-2-SP, CPF: 136.253.878-75, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77, COM ADRIANA APARECIDA DE
FREITAS DOS SANTOS, BRASILEIRA, 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. Com a área útil de 47,85m2, a área
comum de 47,55m2, e a área total de 95,40m2, correspondendo-lhe a fração ideal de
0,0006009 do terreno e uma vaga indeterminada e descoberta no estacionamento,
localizado na área externa do conjunto. Lance Mínimo Previsto: R$ 228.000,00.

São Paulo, 19/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

19 - 29/02 - 10/03/2020

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 28/02/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 313714025512-7 - SED: 456 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): JANE MARIA CASTAN PINTO, BRASILEIRA, CASADA, DO LAR,
RG: 10.120.738-SP, CPF: 012.992.628-05. Imóvel sito à: AVENIDA PARADA PINTO Nº
3.420,  APARTAMENTO Nº 27, LOCALIZADO NO 2º ANDAR, OU 3º PAVIMENT O DO
BLOCO 10,  CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VITORIA REGIA II,  8º
SUBDISTRITO SANTANA, SAO PAULO/SP. Uma vaga indeterminada descoberta,
localizada no pavimento térreo do respectivo bloco.

São Paulo, 28/02/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

28, 29/02 e 03/03/2020

QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SPE S/A | CNPJ: 31.599.393/0001-25

ATIVO 06/09/2018
Ativo Circulante 3.151.800
Contas a receber 2.942.599
Adiantamento de Terceiros 143.620
Despesas do exercício seguinte 65.581

Ativo não circulante 2.793.456
Imobilizado líquido 2.792.302
Intangível 1.154
Total do Ativo 5.945.256

Passivo e patrimônio líquido 06/09/2018
Passivo Circulante 5.244.414
Fornecedores 613.309
Obrigações trabalhistas 4.438.493
Contas a Pagar e Adiantamentos 192.612
Passivo não circulante 600.842
Provisão tributárias 600.842
Patrimônio Liquido 100.000
Capital Social 100.000
Total do passivo e patrimônio Líquido 5.945.256

 João Bosco Ribeiro - Diretor Presidente Rafael Gomes de Aguiar - Contador - CRC.RJ090771/O-5

Balanço Patrimonial e demonstração do resultado em 06 de setembro de 2018

EDITAL DE CITAÇÃO – PROZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1094134-03.2017.8.260100 - O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio
Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CARLOS TAVARES DE ARAUJO, Brasileiro,
Casado, Engenheiro, RG 15371052-4, CPF 051.880.568-95, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Condominio Edificio Conde Shopping Center, referente as cotas condominiais
de loja 04 do condomínio autor sito a Rua José Bonifácio,176, centro/SP, no valor de R$ 90.567,48 (09/2017).
Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após
o prazo de 20 dias do edital, pague a dívida, sob pena de penhorado e expropriação de bens. Fica ciente o
executados do prazo de 10 (dez) dias para eventual apresentação de embargos, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital. 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 27 de novembro de 2019. 29/02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1013070-10.2018.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa
Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ENEAS FERNANDES VALADA, CPF
051.282.668-42, que Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, ajuizou-lhe ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 34.648,69 (agosto/2017), decorrente de Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do Código de Processo Civil) ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. 28 e 29.02

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000697-90.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz
Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA PEREZ DE TRIMANO, Brasileiro, Divorciada,
Artesã, RG 121652816, CPF 112.000.838-73, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por
parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Ltda., julgada procedente para condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 1.324,30, mais custas, despesas Processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00. alegando em síntese. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague R$ 3.225,41, jan/2020, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). ADVERTÊNCIAS : Nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2020.

28 e 29.02

ISEC Securitizadora S.A 
CNPJ/MF 08.769.451/0001-08-NIRE 35.300.340.949-Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 4.02.2020
Data, Hora e Local: 4.02.2020, 10h, na sede social da Isec Securitizadora S.A (“Companhia”), Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 
215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-004. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por edital, em razão de 
estar presente acionista representando 100% do capital social com direito à voto (“Acionista”), nos termos do artigo 124, 
§4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das SA”), e nos termos do artigo 9, parágrafo único, do estatuto social da 
Companhia. Tendo sido verifi cado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente 
instalada em 1ª convocação. Mesa: Sr. Ivo Vel Kos – Presidente; e Sra. Tânia Regina Tritapepe – Secretária. Ordem do Dia: (i) 
tomar conhecimento da renúncia do Sr. Maurício Pereira da Silva ao cargo de membro titular do Conselho de Administração 
da Companhia, e eleger seu substituto para complementação de mandato na forma prevista no artigo 150 da Lei das SA; (ii) 
Alteração do caput do artigo 15 do estatuto social da Companhia, a fi m excluir o cargo de Diretor Comercial e de incluir os 
cargos de Diretor de Gente e Inovação e de Diretor de Tecnologia, com a sua consequente consolidação e (iii) uma vez aprovada 
a alteração prevista no item (ii) acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social. Deliberação: Instalada a assembleia, por 
unanimidade dos votos válidos, representando 100% das ações com direito à voto presentes: 1. Com relação ao item “(i)” 
da ordem do dia, foi registrado o recebimento, pela Companhia, do comunicado de renúncia ao cargo de membro titular 
do Conselho de Administração da Companhia, apresentado pelo Sr. Maurício Pereira da Silva (“Anexo II”), qualifi cado quando 
de sua eleição, e aprovada, e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Conselheiro abaixo mencionado, para complementação 
de mandato até a AGO a ser realizada em abril de 2022: (a) como membro do Conselho de Administração, o senhor Daniel 
Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, em união estável sob o regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Conjunto 215, CEP nº 04533-004 (Conselheiro eleito). O Conselheiro ora eleito 
declarou, sob as penas de lei, que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das SA, e na Instrução CVM nº 
367/02, para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia (“Declaração de Desimpedimento”) 
e tomou posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio. A Declaração de 
Desimpedimento e o Termo de Posse encontram-se anexos à presente ata na forma do Anexo III. (b) Em virtude da eleição ora 
aprovada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: (a) o Sr. Fernando 
Pinilha Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 6.897.361-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.106.988-80, até a 
AGO que vier a ser realizada no exercício 2022, passando a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração; (b) 
o Sr. Ivo Vel Kos, brasileiro, divorciado, RG nº 24.479.454, inscrito no CPF/MF nº 282.710.018-50, com mandato até a AGO 
que vier a ser realizada no exercício 2022, passando a ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração; e (c) 
o Sr. Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, acima qualifi cado, com mandato até a AGO que vier a ser realizada no 
exercício 2022; todos com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04533-
004, passando a ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração. 2. O item (ii) da Ordem do Dia foi integralmente 
aprovado, passando o caput do artigo 15 do Estatuto Social a possuir a seguinte redação: “Artigo 15: A Diretoria será composta 
por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 1 Diretor Presidente, 
1 Diretor de Relação com os Investidores, 1 Diretor de Operações, 1 Diretor de Gente e Inovação, 1 Diretor de Distribuição, 1 
Diretor Jurídico, e 1 Diretor de Tecnologia, sendo permitido o acúmulo de funções pelo(s) Diretor(es). (...)” 3. Em decorrência 
da deliberação acima, foi aprovada a ordem do dia do item (iii) acima, com a consolidação do estatuto social da Companhia 
na forma do Anexo I da presente ata e a autorização, à administração da Companhia, para a prática de todos os atos, registros 
e publicações necessários, sem a publicação dos anexos desta ata, e de forma sumária, e as demais medidas que se fi zerem 
indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente assembleia. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado 
e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, 
foi assinada pela Acionista, que autorizou sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, §2º da Lei 
das Sociedades por Ações. São Paulo, 4.02.2020. Ivo Vel Kos - Presidente; Tânia Regina Tritapepe - Secretária. Acionista 
presente: Isec Participações Ltda. JUCESP nº 95.082/20-7 em 18.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal
ODIASP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005665-09.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o)DANIELA GONÇALVES NUNES SANTANA,
Brasileiro, Prendas do Lar, RG 1285287290, CPF 013.223.055-01, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, alegando em síntese: o autor foi contratado
pela ré a prestar serviços educacionais em favor da aluna Yasmin, referente ao 1º ano do Ensino fundamental.
Os serviços contratados foram disponibilizados a parte ré, que não promoveu o pagamento das parcelas de
R$ 430,00 cada, relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011. O débito da ré, com correção
monetária, multa contratual de 2%, juros de 1% e custas iniciais, perfaz um montante de R$ 2.646,57, atualizados
até março de 2016. Encontrando-se a ré 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, a ré será considerada 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.     02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1005508-16.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina
Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Requerido incerto e desconhecido, endereços
e demais qualificações desconhecidos, que lhes foi proposta uma ação de classe “Procedimentos de Jurisdição
Voluntária” por parte de Júlio Cesar Guzzi dos Santos, alegando em síntese: “Ação de Usucapião de Bem
Móvel, oriunda de compra de motocicleta do requerido, veículo de marca Honda, Modelo ST 70, Versão DI,
cor azul, Chassi nº st 70139618, Motor nº HA07EW001663, ano fabricação1972, ano modelo 1972, movido à
gasolina, de placas e Renavam ignorados, através da Feira Livre do Automóvel, feira esta de venda de
automóveis que ocorria regularmente aos domingos no Centro de Eventos Anhembi, na zona norte, cidade
de São Paulo”. Encontrando-se os réus em lugares incertos e não sabidos, 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(m) resposta. Não sendo contestada a ação, o(s) réu(s)
será(ão)considerados revel (is), 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 12
de fevereiro de 2020. 02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS. PROCESSO Nº 1105195-89.8.26.0100. 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) EDSON SENA SANTANA CARMINE,
CPF 165.090.068-63, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Waldemar
Rosolia referente ao contrato de locação do imóvel sito a Rua Santa Cruz do Rio Pardo, nº 201, casa 25,
Marianópolis/SP, no saldo devedor de R$ 8.089,90 (11/2016). 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 03 dias, que fluirá 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, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação
de embargos à execução. 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 13
de fevereiro de 2020. 29/02 e 03/03
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Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0108004-16.2009.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível da Capital-SP, na forma da lei. Faz saber ao co-executado Denis Angelus Pereira Salles, CPF
432.239.666-68 que, Banco do Brasil S/A, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 62.227,77 (abril/2012), referente Contrato de Empréstimo nº 0026707-0 de 26/02/2008. Estando o co-
executado supramencionado em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para efetuar o pagamento
da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento
proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do
montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e
correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 28 e 29/02
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020199-02.2012.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALESSANDRA BERTINOTTI, RG 44039229, CPF 298.836.988-79 e BEPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME, 
CNPJ 69.282.887/0001-54, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 157.771,21 (dezembro/2012), representada por Instrumento 

lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para pagarem a dívida, atualizada até a data do efetivo pagamento, 
conforme pedido inicial, no prazo de três dias úteis. Fixados os honorários em 20% sobre o valor do débito, que serão reduzidos pela metade, 
em caso de pagamento. No prazo de 15 dias úteis, contados da própria citação, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 
depósito de 30% do valor em execução, os executados poderão requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês. O não pagamento de qualquer 
das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos 
executivos, imposição aos executados de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos. Os 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020.                                                         B 28 e 29/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 dias PROCESSO Nº 1105173-65.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BERTIER
BENEDITO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A S Importação e Exportação Comércio Ltda, CNPJ 12.220.625/
0001-48, na pessoa de seu representante legal e a Kleber Park, CPF 233.301.618-33 que, Banco do Brasil
S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 236.401,60 (16/10/2015),
referente Cédula de Crédito Bancário nº 497.101.766 de 31/03/2015. Estando os executados em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os
honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens;
com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo,
reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e
requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de
2020. 29/02 e 03/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003804-10.2013.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NEUSA DA SILVA, Brasileiro,
RG 19369348, CPF 135.486.278-38, com endereço à Avenida Marechal Argolo Ferrao, 82, APTO. 01, Vila
Sabrina, CEP 02139-000, São Paulo - SP, que lhe foi propost a uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando
em síntese: Ação de Rescisão de Termo de Adesão e Ocupação provisória com Opção de Compra, cumulada
com Reintegração de Posse do imóvel situado a Rua: Vitória do Espirito Santo, 60, conjunto 02, quadra 02,
lote 01, bloco 05 E:A, Apto 13-A São Miguel Paulista, estando a requerida devendo as parcelas vencidas.
Encontrando-se a ré 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2020. 29/02 e 03/03
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, designado pelo Sistema
Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70  e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias, sob
pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta
de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação.  As despesas relativas à remuneração do agente
fiduciário, comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do
processo de execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por
conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que
será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 - E-
mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 02/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP - AG. ESTADOS UNIDOS,
COD. 2887

Contrato: 102490404684-5 - SED: 607 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARIA JOSE DE MORAES MANOEL, BRASILEIRA, VIÚVA,
DOMÉSTICA, RG. 15.840.050, CPF: 204.063.988-87 E FRANCISCO CARLOS
MANOEL, BRASILEIRO, MOTORISTA, RG. 9.181.822, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77 COM MARILEI
CABRAL MANOEL, BRASILEIRA, DO LAR, RG. 5.081.046, CPF EM COMUM Nº
721.092.548-15 E REGINA MARIA  DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
COPEIRA, RG. 6.940.956, CPF: 915.401.948-68 E CELSO LUIZ GUERRA DE
ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CONTINUO PORTEIRO, RG. 5.535.162,
CPF: 702.046.598-68. Imóvel sito à: RUA MAURO DE ARAUJO RIBEIRO, 136 (ATUAL
Nº 122/100 NÃO OFICIAL), APARTAMENTO Nº 93, LOCALIZADO NO 9º ANDAR DO
EDIFÍCIO VENEZA, BLOCO A, E A VAGA Nº P-07, LOCALIZADA NO ANDAR TÉRREO,
COMPOSTO PELOS EDIFÍCIOS ROMA E VENEZA, BLOCOS “B” E “A”,
COMPONENTE DO CONJUNTO RECANTO D´ITALIA, VILA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO, DISTRITO DE PERUS, SÃO PAULO/SP. Apartamento contendo a área
útil de 51,49ms2, área comum de 47,95ms2 e área total construída de 99,44ms2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,9699%. A vaga nº P-07 contendo
a área útil de 9,90ms2, área comum de 1,84ms2 e área total de 11,74ms2,
correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,0373%. Lance Mínimo Previsto:
R$ 197.866,95.

São Paulo, 12/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

12 - 20/02 - 02/03/2020

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). VALTER FERREIRA, BRASILEIRO, INDUSTRIÁRIO,
RG. 8.553.467-SP, CASADO NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS,
ANTES DA LEI 6.515/77 COM SANDRA REGINA COVELLI FERREIRA, BRASILEIRA,
DO LAR, RG. 9.408.608-SP, CPF do casal nº 895.449.608-30 E MARCIA TERESA
LOPES, BRASILEIRA, BANCÁRIA, RG. 11.438.006-SP, CPF: 032.629.668-94. Imóvel
sito à: RUA COPACABANA, Nº 553, APARTAMENTO Nº 102, LOCALIZADO NO 10º
ANDAR E VAGA SOB Nº 88-GSP, LOCALIZADA NO 1º SUBSOLO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL SOLAR DAS GAIVOTAS, 8º SUBDISTRITO SANTANA, SÃO PAULO/
SP.  Será realizado no seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 23/03/2020, DAS
10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP e
2º Público Leilão: Dia: 13/04/2020, 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
102374002365-3, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sob nº 52.118 e 52.119

São Paulo, 28 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: 628

28, 29/02 e 03/03/2020

ISEC Securitizado ra S.A
CNPJ/MF 08.769.451/0001-08-NIRE 35.300.340.949-Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 4.02.2020

Data, hora, local: 4.02.2020, 11h, na sede social da ISEC Securitizadora S.A (“Companhia”), na Rua Tabapuã, nº 1.123, 
21º andar, conjunto 215, CEP nº 04533-004, São Paulo/SP. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de 
convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, também, 
a secretária, Tânia Regina Tritapepe. Tendo sido verifi cado o quórum necessário para sua instalação, a presente reunião 
foi declarada regularmente instalada (“RCA”). Mesa: Fernando Pinilha Cruz - Presidente; e Tânia Regina Tritapepe - 
Secretária. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (a) 
o pedido de renúncia do Sr. Fernando Pinilha Cruz ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores; 
(b) o pedido de renúncia do Sr. Jefferson Luís de Araújo Pavarin ao cargo de Diretor Comercial; (c) a eleição do Sr. 
Daniel Monteiro Coelho de Magalhães para o cargo de Diretor Presidente, e Diretor de Relações com Investidores, em 
substituição ao Sr. Fernando Pinilha Cruz, permanecendo, porém, vago o cargo de Diretor Comercial; e (d) em virtude da eleição 
acima citada, ratifi car a composição da Diretoria da Companhia. Deliberação: Os Srs. Conselheiros deliberaram, inicialmente, 
pela lavratura da ata da RCA em forma de sumário. Após examinar a matéria constante da ordem do dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 1) Com relação ao item (a) da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade dos membros do 
Conselho de Administração, o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Fernando Pinilha Cruz ao cargo de Diretor Presidente, 
e Diretor de Relações com Investidores, na forma constante na carta de renúncia recebida por este Conselho (Anexo I). 2) Com 
relação ao item (b) da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, o pedido 
de renúncia apresentado pelo Sr. Jefferson Luís de Araújo Pavarin ao cargo de Diretor Comercial, na forma constante na 
carta de renúncia recebida por este Conselho (Anexo II). 3) Com relação ao item (c), foi aprovada a eleição do Sr. Daniel 
Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, em união estável sob o regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial 
à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Conjunto 215, CEP nº 04533-004, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, e Diretor de 
Relação com Investidores em substituição ao renunciante conforme item 5.1 acima. 3.1) O Diretor eleito cumpre todos os 
requisitos do artigo nº 147 da Lei Federal nº 6.404/76 conforme alterada e será investido em seu cargo mediante assinatura 
do Termo de Posse (Anexo III). 4) Em relação ao item (d) da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade dos membros do 
Conselho de Administração a ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a Reunião do 
Conselho de Administração a realizar-se em abril de 2022 que deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia, conforme abaixo: a) O Sr. Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, em união estável sob o regime 
de separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 44.997.520 -SSP/SP, CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, eleito na 
reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data e que, doravante passa a ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, e Diretor de Relações com Investidores; b) A Sra. Juliane Effting Matias, brasileira, casada, administradora 
de empresas, RG nº 34.309.220-7, CPF/MF sob o nº 311.818.988-62, eleita na Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia em 04/09/2019 e que ocupa o cargo de Diretora de Operações; e c) A Sra. Ila Alves Sym, brasileira, casada, 
advogada, RG nº 375738-01 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 041.045.637-30, eleita na Reunião de Conselho de Administração 
da Companhia em 06/08/2019 e que ocupa o cargo de Diretora Jurídica. e; d) O Sr. Jose Miguel da Fonseca Rodrigues, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.301.83-9 CRA/RJ, CPF/MF sob o nº 854.308.117-34, eleito na Reunião 
de Conselho de Administração da Companhia em 07/10/2019 e que ocupa o cargo de Diretor de Distribuição. 5.5) Os Srs. 
Conselheiros, aprovaram, em decorrência do quanto deliberado nesta reunião, a autorização para a Diretoria da Companhia 
praticar todos os atos, registros, e publicações necessários, sem a publicação dos anexos desta ata, e demais medidas que se 
fi zerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente reunião. Encerramento: Nada mais tendo sido 
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada 
conforme, foi assinada pelos Srs. Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 04.02.2020. Presidente - Fernando Pinilha Cruz; 
Secretária - Tânia Regina Tritapepe. Conselheiros presentes: Fernando Pinilha Cruz; Ivo Vel Kos; Daniel 
Monteiro Coelho de Magalhães. JUCESP nº 95.083/20-0 em 18.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização
CNPJ/MF 02.105.040/0001-23 - NIRE 35.300.151.402

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 04.02.2020
Data, Hora, Local: Em 04.02.2020, às 10h, em São Paulo/SP, na Rua Tabapuã 1.123, 21º andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, 
CEP: 04533-00, onde está localizada a sede da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização (“Companhia”). Convocação: 
Dispensada, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme 
artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Presentes: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, con-
forme assinatura lançada no livro de presença de acionistas (“Acionistas”). Mesa: Presidente: Ivo Vel Kos; Secretária: Tânia 
Regina Tritapepe. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a aceitação do pedido de renúncia do Sr. Maurício Pereira da Silva, ao 
cargo de membro do Conselho de Administração; (b) eleição de novo membro para o Conselho de Administração da CIBRASEC 
em substituição ao membro que renunciou, para exercício do mandato até a realização da AGO em abril de 2022; e (c) Alteração 
do caput do artigo 17 do estatuto social da Companhia, a fi m de modifi car a composição do número de diretores para compor 
a Diretoria da Companhia. Deliberações: O Presidente declarou instalada a Assembleia e, após examinarem e discutirem as 
matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos acionistas, foram Aprovados pelos 
acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições: Item (a): a aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Maurício 
Pereira da Silva, o qual renunciou ao cargo de Conselheiro, na forma constante da Carta de Renúncia (ANEXO I), agradecendo 
a Companhia pelo trabalho e dedicação dispensados pelo renunciante, bem como, lhe outorgando a mais ampla plena, rasa, 
geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao período em que exerceu suas funções no Conselho de Administração da 
Companhia. Item (b): ato contínuo, foi eleito para o Conselho de Administração, e em substituição ao renunciante, o Daniel 
Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, em união estável sob o regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, RG 44.997.520 SSP/SP, CPF/MF 353.261.498-77, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, 
eleito para exercício do mandato até a AGO em abril de 2022, permitida a reeleição. O Conselheiro ora eleito cumpre todos os 
requisitos do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404/76 e será investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de 
Posse (ANEXO II). Item (c): Alteração do caput do artigo 17 do estatuto social da Companhia, a fi m de modifi car a composição 
do número de diretores para compor a Diretoria da Companhia, passando o caput do artigo 17 do Estatuto Social a vigorar com 
a seguinte redação: “Artigo 17 – A diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 8 Diretores, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição, sendo um como Diretor Presidente e os demais 
como Diretores, com as atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de administração por ocasião de sua eleição”. Em 
decorrência das deliberações aqui aprovadas, os acionistas da Companhia, ratifi cam a composição dos membros do Conselho 
de Administração para o mandato unifi cado até 30.04.2022, a saber: 1) Fernando Pinilha Cruz, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG 6.897.361-5 (SSP/SP) e CPF/MF 013.106.988-80, com endereço profi ssional em São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 1.123, 21º 
andar, Itaim Bibi, CEP 04533-004, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 2) Ivo Vel Kos, brasileiro, divor-
ciado, RG 24.479.454, CPF/MF 282.710.018-50, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 1.123, São Paulo/SP, para o cargo 
de vice-presidente do Conselho de Administração; 3) Daniel Monteiro Coelho de Magalhães, brasileiro, em união estável 
sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, RG 44.997.520 SSP/SP, CPF/MF 353.261.498-77, para o 
cargo de membro do Conselho de Administração. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: por fi m, os acionistas 
aprovaram, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, em conformidade com o §1º do artigo 130 da 
Lei das S.A., autorizando, ainda, sua publicação nos jornais obrigatórios na forma de sumário, com a dispensa da publicação 
dos anexos. Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente declarou 
encerrada a AGE da Companhia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Presidente: Ivo Vel Kos – Secretária: Tânia Regina Tritapepe e 
Acionistas Presentes: ISEC Securitizadora S.A e Cobansa Companhia Hipotecária. Certifi co que a presente é a cópia fi el da 
ata lavrada no livro próprio. Ivo Vel Kos - Presidente da Mesa; Tânia Regina Tritapepe - Secretária da Mesa. JUCESP 
94.614/20-9 em 18.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(i) HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.,
CNPJ n.º 27.902.165/0001-05 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP,
NIRE 35.300.511.131, com sede em São Paulo - SP, Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e
5.257, 4º andar, cjto. 41-A e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200, neste ato represen-
ta nos termos de seu estatuto social, por seus diretores, Srs. (i) Fernando Diez Viotti,
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 30.160.904-4 (SSP/SP) e CPF nº 294.037.688-
35; e (ii) Daniel Lafer Matandos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 38.353.134-2
(SSP/SP), CPF nº 396.627.078-16; ambos residentes e domiciliados em São Paulo/
SP, endereço comercial na Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto. 41-A
e 42-B, Jardim Paulista, CEP 01.407.200; única sócia da LOCSITE LOCAÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DE SITES LTDA,  CNPJ nº 02.951.165/0001-74 e com seus atos
constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP NIRE 35.218.550.943, com
sede em São Paulo/SP, na Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto. 41-A e
42-B, parte, Jardim Paulista, CEP 01.407-200 (“Sociedade”); RESOLVE celebrar a pre-
sente Instrumentos Particular de Alteração do Contrato Social da Sociedade, observado
o disposto no § 3º do artigo 1.072 da Lei n.º 10.406 de 10/01/2002, conforme alterada
(“Código Civil”), de acordo com os seguintes termos e condições: I. DA INCORPORÇÃO
DA SOCIEDADE PELA HIGHLINE. 1.1. A Sócia decide aprovar os termos e condições

-
ção e Desenvolvimento de Sites Ltda. e da SF 135 Participaões Societárias Ltda. pela
Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A.” celebrado, nesta data,
entre a administração da Sociedade, da Highline e da SF 135 Participações Societá-
rias Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 33.977.616/0001-76, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.235.558.337, com sede em São
Paulo/SP, Av. Nove de Julho, n.º 5.229 e 5.257, 4º andar, cjto.41-A e 42-B, parte, Jardim

incorporação da Sociedade e da SF 135 pela Highline (“Operação”), cuja cópia integra
o presente instrumento como Anexo I. 1.2.
nomeação e contratação da Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples, CNPJ
n.º 96.513.015/0001-22 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo sob o n.º 2SP017202/O-2, com sede em Barueri/SP, na Av. Andrômeda, nº. 885,
35º andar, sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade
de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo de avaliação contábil
do patrimônio líquido da Sociedade, composto pela totalidade dos ativos e passivos es-

de incorporação pela Highline (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legislação
vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de
qualquer valor mobiliária ou derivativo referenciado em valor mobiliários de emissão da

a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não teve, pela
Highline, pela Sociedade, pela SF 135, por seus controladores e/ou administradores,
qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 1.2.2. A sócia resolve

-
ciedade a ser vertido para a Highline, em decorrência da implementação da Operação.
1.2.3. A sócia resolve consinar, ainda, que foi adotado como data-base para avaliação
contábil do patrimônio líquido da Sociedade o dia 31/12/2019 (“Data-Base”). 1.2.4. Por

1.3. A sócia aprova o
-

do pela Empresa Avaliadora, segundo o qual o valor total líquido contábil do patrimômio
-

dente às 2.910.000 quotas de emissão da Sociedade e Integralmente detida pela Highli-
ne, representativas de 100% do capital social da Sociedade, que serão canceladas no
ato da incorporação da Sociedade pela Highline. 1.3.1. Nos termos do Protocolo e Jus-

Data-Base e a presente data, incluindo eventuais insubsistências ativas ou superveniên-

caso. 1.4. 
-

1.4.1. Consiganar que,
tendo em vista a incorporação ora aprovada, e sujeito à aprovação da Operação pelos

-
lução. 1.4.2.
do Código Civil, a Highline sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução de
continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,

-
dade da Sociedade, patrimoniais ou não patrimoniais. 1.4.3. A sócia decide consignar
que a certidão da incorporação passada pela Junta Comercial será documento hábil
para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal
pela Highline em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,

-
de. II. DA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 2.1. Autorizar os administradores da
Sociedade a praticarem todos os atos, registros e publicações que se façam necessários
para a efetivação da incorporação da Sociedade pela Highline, bem como a proceder

da Receita Federal e todos os demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais que se
façam necessários. E a sócia assina o presente instrumento particular de alteração do
contrato social em 3 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. JUCESP 
nº 74.419/20-1 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. 

Locsite Locação e Desenvolvimento

de Sites LTDA.
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social 
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THAMIRES BARRETO TRINDADE, residente a Rua Maciel parente, n.º 02 – bairro
Cidade Nova Heliópolis – São Paulo/SP CEP 04218-080.  Tendo V.Sª deixado de
comparecer ao trabalho desde o dia 28/11/2019 sem apresentar qualquer justificativa,
vimos pela presente cientificá-la, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT,
que lhe fica consignado o prazo de 05 (cinco) dias, a contar data de publicação desta,
para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o
motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude
como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na
forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.      27, 28 e 29/02

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1078728-78.2013.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada 
Paiva, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, FAZ SABER a CREUZA 

IMPORTAÇÃO DE ÓCULOS LTDA., representada pelo seu sócio HUANG YINMEI, ajuizou uma Ação 
Declaratória, por meio de Procedimento Comum, objetivando que seja julgada procedente, declarando 
a nulidade e a inexigibilidade do Título de Crédito nº 000932, no valor de R$ 230,00, bem como 
o seu cancelamento junto ao distribuidor dos Cartórios de Protestos, tendo sido deferida liminar, 

do protesto. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que 

os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000837-05.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
à Elassteng Borrachas Indústria e Comércios Ltda, CNPJ 03.581.350/0001-87, na pessoa de seu representante legal, que 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, objetivando condenar a 
ré ao pagamento de R$ 103.284,24 (dez/2017), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores 
correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito 
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua José Roberto Pereira, nº 72, Polvilho, Cajamar/SP, 
instalação MTE0011919 - cliente 0010003751. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031908-93.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)Ral Technology Comercial Eletrônica 
Ltda, CNPJ 08.206.064/0001-55, na pessoa de seu representante legal e a Marcos André de Souza, CPF 203.854.448-42, que Banco Santander 
(Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 203.423,47 (março/2016), referente ao saldo devedor 
da Cédula de Crédito Bancário nº 4266000004570300151. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1118358-10.2014.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO 
AUGUSTO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a José Capella, RG 1.100.873 SSP/SP 
e Lady Capella Monterezzano, RG 450.621 SSP/SP, que Ariel Fridman e Tsipora sobel Fridman, 
ajuizaram uma ação de Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum, objetivando que os 

São Leopoldo, 77 e 81, antigo 9 e anteriormente 7, 10º Subdistrito Belenzinho/SP, matrícula 120.250 
do 7º CRI/SP, sob pena de adjudicação compulsória. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 

pena de serem considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelos autores (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 1026230-34.2015.8.26.0100 (USUC 308) 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) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros 
e/ou sucessores, que Rui Tadeu Gomes e Gisele Salete Silva Longuini Gomes ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alberto Dias Baptista, 
nº 268 Vila Bom Jardim - São Paulo SP, com área de 125,00 m², contribuinte nº 165.422.0093-1, alegando 

o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003389-82.2014.8.26.0002 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) MÁRIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS,  
CPF 082.557.398-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colégio Sérgio Buarque de Holanda 
Ltda., objetivando o recebimento de R$ 22.173,44 (jan/2014), acrescidos de juros e correção monetária, referente aos 
débitos dos contratos de prestação de serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 

de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do 
CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2020.                       B 28 e 29/02

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0008122-08.2019.8.26.0011) - 
Processo principal: 1008977-38.2017.8.26.0011. A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional XI - Pinheiros. Faz Saber a Irinaldo Ferreira Rolim, 
CPF 067.043.594-51, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Bradesco S/A, 
foi convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia de R$ 68.181,70 
(11/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

forma da lei. São Paulo, 31 de janeiro de 2020.                                                          B 28 e 29/02

������� ��� ����	F�� C� ���J�� ��� 67� ������ ��������� �H� <7BA86IC6<�67<9�9�6B�7776���"
#��� $%&'"(#� )*
�&+*&,-�)(��.��(+(��/0*12�)-��-+-��*3&-4(1�������(4,-�
:(+-2��6,()-�)*��5-��(%1-2��+"(#���:(4%*1�<+(4)5-��&1B-2�4(
9-+:(� )(� �*&2� *,;�� �
���
<��� ("-#������� �E���� ���� ���� ������2� �	�$� ���@�@����=�������2� A%*� 1B*� 9-&
C+-C-6,(� %:(� (D5-� )*��')�*"#(*�&)� �)(!(� �K1*�� C-+� C(+,*� )*�#L!*�#&&)� �*+&�!'��&*� �&"�� *2� -7F*,&0(4)-
A%*�6*F(�)*;1(+()(�(�&4*E&6,Q4;&(�)-�,/,%1-����4����� !2�C+-,-;-1-�4����� =�������!2�4-�0(1-+�)*��J�����2>@2�;-:
-� ;(4;*1(:*4,-� )*9&4&,&0-� )-� C+-,*6,-� F%4,-� (-� ���� �(7*1&5-� )*� �+-,*6,-6� )*� �5-��(%1-Y� (� ;-4)*4(D5-� )(� +8� (-
C(3(:*4,-� )(� A%(4,&(� )*� �J������2��2� (� ,&,%1-� )*� )(4-6�:-+(&62� (18:� )-� C(3(:*4,-� )(6� ;%6,(62� )*6C*6(6
C+-;*66%(&62�B-4-+M+&-6�()0-;(,/;&-6�*�)*:(&6�;-:&4(D\*6�)*�*6,&1-���4;-4,+(4)-�6*�-�+8%�*:�1%3(+� &4;*+,-�*�45-
6(7&)-2�9-&�)*,*+:&4()(�(�6%(����
���2�C-+�����
�2�C(+(�-6�(,-6�*�,*+:-6�)(�(D5-�C+-C-6,(�*�C(+(�A%*2�4-�C+('-
)*� ��� )&(62� A%*� 91%&+M� (CL6� -� )*;%+6-� )-� C+('-� )-� C+*6*4,*� *)&,(12� (C+*6*4,*� +*6C-6,(�� 	5-� 6*4)-� ;-4,*6,()(� (
(D5-2� -� +8%� 6*+M� ;-46&)*+()-� +*0*12� ;(6-�*:�A%*� 6*+M�4-:*()-� ;%+()-+� *6C*;&(1� *� )()-� +*3%1(+� C+-66*3%&:*4,-
(-� 9*&,-���*+M�-�C+*6*4,*�*)&,(12�C-+�*E,+(,-2�(9&E()-�*�C%71&;()-�4(� 9-+:(�)(� 1*&��	
�
�
���

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002775-59.2014.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Falcão Escoltasp 
e Assessoria de Cargas Excedentes Ltda ME, CNPJ 10.495.394/0001-50, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Fiat, modelo 

renavam 00348389779, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança 

 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2019. B 29/02 e 03/03

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença 1033227-62.2017.8.26.0100.  
O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível. 
Faz Saber a IJF Kids Confecções Ltda EPP, CNPJ 15.564.299/0001-84, na pessoa de 
seu representante legal, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que pague a quantia 
de R$ 296.300,02 (set/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de  
15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Será o presente edital, por extrato, 

8ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS-SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044608-32.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CYNTHIA LUCERO PALLA, RG 511103382, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
1.897,60 (01/11/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de dezembro de 2019.  

Novas alíquotas da
Previdência Social entram

em vigor domingo
As novas alíquotas aprovadas na reforma da Previdência entram

em vigor neste domingo (1º). Assim, as novas alíquotas de contribui-
ção começam a ser aplicadas sobre o salário de março, pago geral-
mente em abril.

No Regime Geral de Previdência Social (RGPS), as novas alíquo-
tas valerão para contribuintes empregados, inclusive para emprega-
dos domésticos, e para trabalhadores avulsos. Não haverá mudança,
contudo, para os trabalhadores autônomos (contribuintes individu-
ais), como prestadores de serviços a empresas e para os segurados
facultativos.

Segundo a Secretaria de Previdência, as alíquotas progressivas
incidirão sobre cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao
cálculo do Imposto de Renda.

Como a incidência da contribuição será por faixas de renda, é
preciso fazer um cálculo para saber qual será a alíquota efetiva. Quem
recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, terá alíquota de 7,5%.
Já um trabalhador que ganha o teto do Regime Geral, também conhe-
cido como o teto do INSS – atualmente R$ 6.101,06 –, pagará uma
alíquota efetiva total de 11,69%, resultado da soma das diferentes
alíquotas que incidirão sobre cada faixa da remuneração.

O governo disponibiliza na internet uma calculadora da alíquota
efetiva, que mostra quanto era descontado do salário antes da refor-
ma e quanto será deduzido com a entrada em vigor das novas regras.

De acordo com a Secretaria de Previdência, contribuintes indivi-
duais e facultativos continuarão pagando as alíquotas atualmente
existentes, cuja alíquota-base é de 20%, para salários de contribuição
superiores ao salário mínimo.

Para salários de contribuição igual ao valor do salário mínimo,
deverá ser observado:

I – para o contribuinte individual que trabalhe por conta própria,
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e o segurado
facultativo, o recolhimento poderá ser mediante aplicação de alíquo-
ta de 11% sobre o valor do salário mínimo;

II – para o microempreendedor individual e para o segurado fa-
cultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao traba-
lho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a
família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o recolhimento deverá ser
feito mediante a aplicação de alíquota de 5% sobre o valor do salário
mínimo;

III – o contribuinte individual que presta serviço a empresa ou
equiparado terá retido pela empresa o percentual de 11% sobre o
valor recebido pelo serviço prestado e estará obrigado a complemen-
tar, diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do salário
de contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por ser-
viços prestados a empresas, forem inferiores ao salário mínimo.

A Secretaria destaca que o segurado, inclusive aquele com defici-
ência, que contribua mediante aplicação das alíquotas de 11% ou 5%
e pretenda contar o respectivo tempo de contribuição para fins da
aposentadoria por tempo de contribuição transitória ou para conta-
gem recíproca do tempo correspondente em outro regime, deverá
complementar a contribuição mensal sobre a diferença entre o per-
centual pago e o de 20%, com os devidos acréscimos legais.

Individuais e facultativos
O contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria

(de forma autônoma) ou que presta serviços de natureza eventual a
empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuin-
tes individuais, dentre outros, os sacerdotes, os diretores que rece-
bem remuneração decorrente de atividade em empresa urbana ou
rural, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi e de aplicativos,
os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas e
os associados de cooperativas de trabalho.

O contribuinte facultativo é a pessoa com mais de 16 anos que
não possui renda própria, mas decide contribuir para a Previdência
Social. São donas de casa, síndicos de condomínio não-remunera-
dos, desempregados, presidiários não-remunerados e estudantes bol-
sistas, por exemplo.

Servidores da União
As novas alíquotas valerão também para os servidores públicos

vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) da União.
No RPPS da União, contudo, as alíquotas progressivas não se limita-
rão ao teto do RGPS, pois


