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SP anuncia estado de calamidade
pública em território paulista
Sistema de saúde pode entrar em

colapso em abril, diz ministro
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Governo diminui para 0,02% previsão
de crescimento do PIB neste ano

No Brasil, mortes por Covid-19
sobem para 11 e casos

confirmados chegam a 904
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Compra:   5,00
Venda:       5,31
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Venda:       5,37

BMW lança três
anos de garantia

A BMW Motorrad Brasil
lançou seu novo plano de três
anos de garantia de fábrica nas
motocicletas comercializadas
no País. A iniciativa ocorre em
celebração aos 25 anos do
BMW Group no Brasil, sendo
válida para toda a linha à exce-
ção do modelo HP4. Além dos
três anos de garantia de fábri-
ca, a marca está oferecendo a
primeira revisão gratuita e taxa
0,99% ao mês por meio do
BMW Select, plano de finan-

ciamento oferecido pela
BMW Serviços Financeiros.

Por fim, os modelos
BMW F 850 GS Premium e
R 1250 GS Adventure estão
com preços especiais neste
mês de março, além das con-
dições mencionadas. A BMW
F 850 GS Premium Vermelha
(19/20) está com preço suge-
rido de R$ 53.950 por R$
49.900. Já a BMW R 1250
GS Adventure (19/20) de R$
99.950, por R$ 94.950.

Atletas de alto rendimento terão acesso as instalações, mas o uso e o ambiente serão rigorosamente controlados por causa da pandemia do COVID-19

CBAt faz ajuste em normas
de treinamentos no CNDA

A direção da Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo divulgou após avalia-
ções atualizadas da situa-
ção da pandemia do vírus
COVID-19, uma nova regra
para os t reinamentos no
Centro Nacional de Desen-
volvimento do Atletismo
(CNDA),  em Bragança
Paulista, a partir de segun-
da-feira, dia 23 de março.
Apenas atletas que cumpri-
rem os requisitos estabele-
cidos na nota e forem re-
sidentes na cidade de Bra-
gança Paulista poderão ter
acesso a pista.

A nota oficial 62/2020
diz que a medida considera
o Decreto nº 3221 da Pre-
feitura da cidade de Bra-
gança Paulista e todas as
demais recomendações de
autoridades governamen-
tais e dos Departamentos
Médico  e  Jur íd ico  da
CBAt.

A partir de segunda-fei-
ra, dia 23/3, o treinamento
de atletas nas instalações
do CNDA será realizado
atendendo as seguintes de-
terminações, consideran-
do-se sem efeito as publi-
cadas na Nota Oficial nº
61/2020: Atletas que inte-
grem o Plano de Prepara-
ção  Ol ímpica  do  COB/
CBAt, que integraram sele-
ções brasileiras de adultos
em 2020, medalhistas em
Campeonatos Mundiais e

Jogos Pan-Americanos em
2019, que estejam entre os
dois primeiros colocados do
Ranking Brasileiro Adulto no
período de 1/1/2019 a 14/3/
2020 ,  at letas da categoria
Sub-20 medalhistas em cam-
peonatos mundiais nos anos de
2018 e 2019 ou que possuam
índices para os campeonatos
mundiais Sub-20 de 2020, atle-
tas  que já realizam treina-
mento contínuo no CNDA.

Mas somente será permi-
tido o treinamento de atletas
que residam na cidade de Bra-
gança Paulista, em função das
determinações legais que re-
comendam a restrição de cir-
culação de pessoas por causa
da  pandemia  COVID-19 .
Atletas de outras cidades ou
que se deslocariam apenas
para os treinamentos não se-
rão aceitos e função do risco
que correriam e levariam para
dentro do CNDA.

Para minimizar a falta de
opções de treinamento e por
causa da restrição de circu-
lação o alojamento só será
cedido,  com l imite  de um
atleta por quarto, aos inte-
grantes do PPO, das seleções
adu l tas  e  meda lh i s tas  em
mundiais e pans. Todos os de-
talhes do uso estão explici-
tados na nota 62/2020 dispo-
nível no site da CBAt.

As solicitações de aloja-
mento conforme acima, de-
vem ser encaminhadas por
esc r i to  pa ra  o  e -mai l

cnda@cbat.org.br . A CBAt
publicará em Nota Oficial a
lista dos atletas que serão au-
torizados a treinar no CNDA.

Os a t le tas  devem es tar
acompanhados de seus res-
pectivos treinadores ou se-
rem auxiliados por treinado-
res do CNDA, a partir da pla-
nilha de treinamento. Está
proibido o treinamento de
atletas menores de 18 anos.
Apenas atletas e treinadores,
e dentro do horário autoriza-
do, poderão permanecer no
CNDA, sendo vetada a visita
de parentes, dirigentes, ami-
gos etc.

Os serviços médico e de
fisioterapia do CNDA aten-
derão exclusivamente ao gru-
po de atletas autorizados a
treinar. Todos os treinamen-
tos devem ser realizados na
pista oficial do CNDA, sen-
do que os treinamentos rea-
lizados na pista coberta e na
sala  de  musculação f icam
restritos a grupos de cinco e
três pessoas, respectivamen-
te, em cada horário determi-
nado, independentemente das
condições climáticas.

A CBAt poderá rever as
normas acima,  a  qualquer
t e m p o ,  t a n t o  e m  a t e n d i -
m e n t o  a s  d e t e r m i n a ç õ e s
das  autor idades  const i tuí -
das como em função de ne-
cessidades internas da pró-
pria entidade. A Caixa é a Pa-
trocinadora Oficial do Atle-
tismo Brasileiro.

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

18º C

Sábado: Nublado
com aberturas de
sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

25º C

17º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia e pe-
ríodos de céu nu-
blado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite

24º C

16º C

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

Com mais de
mil mortos

por Covid-19,
Espanha

fecha hotéis
O governo espanhol orde-

nou o fechamento de todos
os hotéis e prometeu im-
plantar medidas especiais
nas casas de repouso de ido-
sos devido ao aumento do
número de infectados e mor-
tos pelo novo coronavírus no
país, o segundo mais afeta-
do pela epidemia na Europa,
só atrás da Italia. O país con-
tabiliza mil e duas mortes pro-
vocadas pelo vírus.

O poder Executivo decre-
tou o fechamento de todos os
hotéis e outros alojamentos
turísticos em um prazo de sete
dias para “garantir a contenção
da pandemia”, um novo golpe
no já prejudicado setor turísti-
co espanhol.

O responsável do Ministé-
rio da Saúde pelo dispositivo
de emergências disse que as
mortes provocadas pelo vírus
chegaram a 1.002 na sexta-fei-
ra (20), o que representa um
aumento de 235 na compara-
ção com o dia anterior, enquan-
to o número de casos novos foi
de 2.833, atingindo um total de
19.980.                       Página 3

A crise econômica global
provocada pela pandemia de
coronavírus fez o governo bra-
sileiro reduzir para 0,02% a
previsão de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços pro-
duzidos) em 2020. A nova es-
timativa foi divulgada há pou-
co pela Secretaria Especial de
Fazenda do Ministério da Eco-
nomia, que apresentou o Rela-
tório Bimestral de Avaliação de
Receitas e Despesas, documen-
to que orienta a execução do
Orçamento.

Na semana passada, a pró-
pria equipe econômica havia
revisado, para baixo, a estima-

tiva de crescimento, de 2,4%
para 2,1%. Na ocasião, a Se-
cretaria de Política Econômi-
ca, vinculada à Secretaria Es-
pecial de Fazenda, anunciou
que o coronavírus teria impac-
to de até 0,5 ponto percentual
no PIB. As novas projeções
apontam que o efeito foi bem
maior e que a pandemia prati-
camente eliminará todo o cres-
cimento econômico original-
mente previsto.

O governo também redu-
ziu, de 3,12% para 3,05%, a
previsão de inflação oficial
medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).        Página 3
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O número de mortes em de-

corrência da Covid-19 subiu de
seis para 11 entre quinta-feira
(19) e sexta-feira (20), confor-
me atualização divulgada pelo
Ministério da Saúde. Deste total,
nove foram identificadas em São
Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Os casos confirmados da do-
ença saíram de 621 para 904 en-
tre os balanços de quinta-feira  e

sexta-feira. São Paulo acumula
396 casos, seguido por Rio de
Janeiro (109), Distrito Federal
(87), Ceará (55), Rio Grande do
Sul (37) e Minas Gerais (35).

Além desses estados, foram
mapeados casos na Bahia (33),
Paraná (32), Pernambuco (30),
Santa Catarina (21), Goiás (15),
Espírito Santo (13), Mato Gros-
so do Sul (nove), Acre (sete),

Sergipe (seis), Alagoas (cinco),
Piauí e Amazonas (três), Pará
(dois) e Mato Grosso, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Amapá,
Tocantins, Rondônia (um). Ape-
nas Roraima não apresenta casos
confirmados.

Medidas para conter Co-
vid-19

Na sexta-feira, o Ministério
da Saúde não realizou a entrevis-
ta coletiva diária que vem pro-
movendo nas últimas duas se-
manas. O anúncio de medidas
adotadas pelo governo foi feito
em entrevista no Palácio do Pla-
nalto, com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro, do minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, e de outros represen-
tantes do governo. Durante o
encontro, Mandetta disse que o
sistema de saúde pode entrar em
colapso em abril em decorrên-
cia da pandemia do novo corona-
vírus. (Agencia Brasil)

Na próxima segunda-feira
(23) começa a vacinação contra
a gripe (influenza) em todo o
município de São Paulo, inicial-
mente para idosos e profissio-
nais da saúde. Gradativamente,
ela será disponibilizada para os
seguintes grupos: crianças de
seis meses a cinco anos de ida-

Campanha de vacinação
contra a Influenza começa

na próxima semana
de (cinco anos, 11 meses e 29
dias), gestantes, puérperas (até
45 dias após o parto) e profes-
sores das escolas públicas e pri-
vadas, assim como povos indí-
genas, grupos portadores de do-
enças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas
especiais.                       Página 2

Cepal: crise por causa de
Covid-19 será uma das

 piores do mundo

Usinas fecham parcerias
para distribuição

 de álcool 70
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SP anuncia estado de calamidade
pública em território paulista

Lembre sempre de lavar as mãos

Email:cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (20), o
estado de calamidade pública em
todas as regiões do Estado de
São Paulo em decorrência da
pandemia provocada pelo coro-
navírus.

A medida assegura que o
Governo de São Paulo possa ele-
var gastos acima dos limites le-
gais para o enfrentamento da
emergência global em saúde pú-
blica causada pela pandemia.

“Não hesitaremos em tomar
todas as medidas necessárias
para proteger vidas. É nosso de-
ver e obrigação. Salvar vidas é
nossa prioridade absoluta”, afir-
mou Doria em entrevista no Pa-
lácio dos Bandeirantes. A medi-
da estadual reforça decisão do
Governo Federal desta semana e
já aprovada pela Câmara dos

Deputados e pelo Senado.
A doença Covid-19, causada

pelo novo coronavírus, já infec-
tou 209 mil pessoas em todo o
mundo, causando 8.778 mortes
até agora. Em São Paulo, são cin-
co mortes e 286 casos confir-
mados até o início da tarde des-
ta sexta (20) – o Estado já re-
gistra contaminação comunitária
do coronavírus.

Agilidade
Na prática, o decreto assina-

do por Doria simplifica compras
e contratações de serviços es-
senciais no combate ao corona-
vírus. Para dar ainda mais agili-
dade às ações do Estado, foi cri-
ado nesta semana o Comitê Ad-
ministrativo Extraordinário, co-
ordenado pelo Vice-Governador,
Rodrigo Garcia, que também é

Secretário de Governo.
Uma das possibilidades per-

mitidas pelo estado de calami-
dade pública é colocar em fun-
cionamento hospitais que já es-
tão prontos, mas ainda não es-
tão abertos por falta de equipa-
mentos e recursos humanos. A
compra de aparelhos seria ime-
diata, com licitações emergen-
ciais e contratação de profissi-
onais sem concurso.

Coordenador do Centro de
Contingência do coronavírus,
o médico infectologista David
Uip listou os hospitais em Ca-
raguatatuba (litoral), Bauru
(interior) e São Bernardo do
Campo (Grande SP) que se en-
quadram no cenário permitido
pela calamidade pública e
poderão ser ativados caso seja
necessário.

Proteção
Outra medida em estudo pre-

vê que, diante do fechamento
temporário de toda a rede esta-
dual de ensino, o Governo de
São Paulo use recursos extras
para investir em um sistema de
ensino à distância que atenda to-
dos os alunos.

“O objetivo não é gerar pâ-
nico, e sim facilidades para o
Governo de São Paulo e seus
645 municípios. É para per-
mitir uma atuação mais pre-
cisa e rápida pelas caracterís-
ticas que o estado de calami-
dade pública permite ao po-
der público. O decreto sim-
plifica o processo de com-
pras e contratações de servi-
ços essenciais, tira a burocra-
cia e protege os gestores pú-
blicos”, concluiu Doria.

Campanha de vacinação contra a
Influenza começa na próxima semana

Na próxima segunda-feira
(23) começa a vacinação contra
a gripe (influenza) em todo o
município de São Paulo, inici-
almente para idosos e profissi-
onais da saúde. Gradativamen-
te, ela será disponibilizada
para os seguintes grupos: cri-
anças de seis meses a cinco
anos de idade (cinco anos, 11
meses e 29 dias), gestantes,
puérperas (até 45 dias após o
parto) e professores das es-
colas públicas e privadas, as-
sim como povos indígenas,
grupos portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas es-
peciais. Adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de idade
sob medidas socioeducativas,
população privada de liberda-
de, funcionários do sistema pri-
sional e forças de segurança e
salvamento também poderão ser
vacinados.

A influenza é uma doença in-

fecciosa febril aguda, com mai-
or risco de complicações em
alguns grupos vulneráveis, que
pode evoluir para formas mais
graves, como a Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG)
e até a morte. Por este motivo,
a vacina será oferecida inicial-
mente para idosos e profissio-
nais da saúde e será disponibi-
lizada gradativamente para os
demais grupos de maior vulne-
rabilidade.

Para que todos os idosos
possam ser atendidos, visto
que a orientação é que perma-
neçam em casa devido ao co-
ronavírus, serão montadas sa-
las apenas para a vacinação de
campanha, em local reservado
na UBS, para que as pessoas
que forem se vacinar contra a
influenza não tenham contato
com os demais pacientes.

“A campanha tem início se-
gunda-feira e vai até dia 22 de
maio. Teremos 468 Unidades

Básicas de Saúde abertas na ci-
dade para fazer a vacinação. Es-
sas UBSs vão funcionar de ma-
neira especial, devido ao surto
de coronavírus. Teremos aco-
lhimento, recepção, uma rápi-
da avaliação médica e, por fim,
a pessoa será vacinada. Os ido-
sos entrarão por uma porta e
sairão por outra. Nas unidades
que têm espaço externo, mon-
taremos tendas para fazer a
imunização. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde também irá
até instituições de longa per-
manência, como asilos e casas
de repouso, para vacinar esse
público”, declarou o secretário
municipal de Saúde, Edson
Aparecido.

De acordo com Aparecido,
escolas também serão utilizadas
para a campanha, assim como os
grandes conjuntos habitacionais,
para que o trânsito de pessoas
seja reduzido nas unidades. “Se-
rão 20 mil profissionais de saú-

de e 2 mil estagiários de Medi-
cina envolvidos nesse processo.
A ideia é realizar a vacinação de
forma muito rápida. As pessoas
deverão chegar, se vacinar e re-
tornar para suas casas”, enfati-
zou o secretário.

Os profissionais que farão
parte da campanha darão orien-
tações sobre precauções e, prin-
cipalmente, identificarão sinto-
máticos respiratórios, que rece-
berão máscara cirúrgica e terão
atendimento prioritário durante
a vacinação.

Em 9 de maio, será realiza-
do o dia “D” de mobilização na-
cional de vacinação contra a In-
fluenza. A campanha está prevista
para seguir até o dia 22 de maio.

A vacinação da Influenza não
protege contra o coronavírus,
mas vai auxiliar os profissionais
de saúde no diagnóstico para a
Covid 19, ao descartarem os vá-
rios tipos de gripe na triagem da
população vacinada.

Coronavírus Sem Fake nº1: Três informações
falsas verificadas pelo Governo de SP

O Governo de São Paulo, por
meio das Secretarias de Estado da
Saúde e da Comunicação, tem atua-
do também no combate à desinfor-
mação sobre o novo coronavírus. A
fim de orientar a população sobre
quais ações adotar no dia a dia, Go-
verno tem usado seus canais ofici-
ais de comunicação para divulgar in-
formações corretas e para desmen-
tir notícias falsas a respeito do novo
coronavírus e da Covid-19, nome da
doença causada por ele.

Material compartilhado em
aplicativos de celular e em re-
des sociais nos últimos dias tem
conteúdo falso a respeito do uso
de vacinas para cães como su-
posta forma de tratamento de
Covid-19, doença provocada
pelo novo coronavírus. O mate-
rial falso faz referência ao co-
ronaviridae (coronavírus), que é

uma grande família viral antiga,
que afeta humanos e animais
com graves infecções.

As vacinas V8 e V10, as quais
o material cita, são as principais
para a saúde de cães e agem no
combate de várias doenças, como
cinomose e coronavírus canino da
espécie CCov (gênero alphacoro-
navirus), vírus que causa gastroen-
terite (sintomas de diarreia e vô-
mitos constantes), podendo levar
a óbito. Os cães contraem a doen-
ça por meio de fezes de outros
cães contaminados, não sendo
transmissível a humanos.

Já a Covid-19 é provocada
pelo novo coronavírus, que é do
gênero betacoronavírus, espécie
SARS-Cov2, com morbidade e
alta taxa de propagação. Outras
espécies que são transmissíveis
aos humanos são a SARS-CoV e

MERS-CoV e não há registro de
contaminação em animais. Es-
ses vírus estão associados a sín-
dromes e infecções respiratóri-
as. Portanto, aquelas vacinas in-
dicadas para o tratamento de ani-
mais não têm eficácia para o
novo coronavírus e não podem
ser usadas em humanos.

Imagens compartilhadas por
aplicativos de mensagem divul-
gam, erroneamente, informa-
ções de que serviços municipais
e estaduais fazem teste para Co-
vid-19 em casa. Os números fa-
zem referência a serviços de Vi-
gilância de Salvador (BA), que
por meio de nota explicou que a
informação é falsa.

Em São Paulo, também não
existe serviço semelhante. A re-
comendação em casos de sinto-
mas como febre, dificuldade res-

piratória ou tosse seca é procu-
rar um serviço de saúde.

O profissional responsável
adotará as medidas indicadas e,
de acordo com os protocolos
estabelecidos pelo Ministério da
Saúde, realizará os testes quan-
do houver necessidade.

O Governo do Estado de São
Paulo não promove nenhum tipo
de arrecadação financeira ou “va-
quinha virtual” para o combate
ao novo coronavírus, nem tam-
pouco autoriza terceiros a usar
o nome do Governo para esse
tipo de finalidade.

A administração estadual tem
adotado uma série de medidas
para conter os avanços da Covid-
19, que podem ser acompanha-
das por meio deste link e diaria-
mente nos canais oficiais do
Governo.

Estado suspende atendimento
presencial em serviços públicos
 não essenciais em São Paulo

Na sexta-feira (20), o Go-
vernador João Doria determinou
a suspensão do atendimento pre-
sencial de todas as atividades e
serviços públicos que não são
considerados essenciais. A deci-
são abrange todas as regiões do
Estado de São Paulo.

A medida começa a valer a
partir deste sábado (21) e inclui
parques, equipamentos esporti-
vos, cursos de qualificação, es-
critórios regionais e serviços
como Poupatempo, Detran.SP,
Junta Comercial (Jucesp) e uni-
dades de atendimento da Sabesp.

“As pessoas não devem ficar
preocupadas. O atendimento à
população será normal, por servi-
ços online, inclusive com plan-
tões. Não será interrompido, ape-
nas deixará de ser presencial. Te-
remos estrutura para o atendimen-

to correto, sereno e prestativo à
população”, salientou Doria.

Atendimento online
A suspensão faz parte do en-

frentamento ao novo coronaví-
rus e evitará aglomerações. Os
serviços presenciais permanece-
rão fechados até 30 de abril. O
atendimento à distância está
mantido nos sites, e-mails e te-
lefones de Poupatempo,
Detran.SP, Jucesp e Sabesp.

Áreas de lazer também serão
impactadas pela nova medida.
Serão fechados o Zoológico e o
ZooSafari, localizados na capi-
tal, além das 102 unidades de
conservação e todos os parques
estaduais (confira lista abaixo).
A medida também vale para equi-
pamentos esportivos administra-
dos pelo Estado.

O Governador ainda deter-
minou a paralisação temporária
de cursos presenciais de quali-
ficação do Via Rápida e do No-
votec. Os 15 escritórios regio-
nais da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional em todo Es-
tado também serão fechados.

Equipamentos e serviços pú-
blicos estaduais com atividades
suspensas

*Poupatempo
*Detran.SP
*Sabesp
*Jucesp
*Zoológico
*ZooSafari
*Cursos presenciais de quali-

ficação do Via Rápida e Novotec
*Escritórios regionais da

Secretaria de Desenvolvimento
Regional

*Equipamentos esportivos
estaduais: Complexo Desporti-
vo Constâncio Vaz Guimarães
(Ibirapuera), Vila Olímpica Má-
rio Covas, Centro Recreativo e
Esportivo de Campinas (Cere-
camp) e Complexo Desportivo
Baby Barioni.

*Parques estaduais: Água
Branca, Alberto Lofgren, Belém,
Biacica, Candido Portinari, Chá-
cara da Baronesa, Engenheiro
Goulart, Gabriel Chucre, Guara-
piranga, Horto Florestal, Jacuí,
Jequitibá, da Juventude, Ecológi-
co do Tietê, Helena, Várzea do
Embu-Guaçu, Villa-Lobos, Po-
mar Urbano e Jardim Botânico.

*102 Unidades de Conserva-
ção Estaduais: https://
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
fundacaoflorestal/unidades-de-
conservacao/

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (desde 1993).
Na Internet (desde 1996)  www.cesarneto.com  EMAIL
cesar@cesarneto.com  TWITTER @cesarnetoreal

.
CÂMARA (SP)
Até as eleições de outubro 2020, os vereadores estarão es-

crevendo histórias inéditas do que tá acontecendo numa cidade
maior que muitos países pelo mundo, com a maioria das ativida-
des comerciais barradas e muitos moradores tendo que não sair
de casa pra não se contaminar

.
PREFEITURA (SP)
Morando literalmente na sede do Poder Executivo paulista-

no, Bruno Covas (PSDB) vive seu drama pessoal (câncer) e agora
um drama coletivo. Se não tomasse medidas - como muitos pre-
feitos das cidades pelo mundo - seria massacrado. É “fazer ou
não fazer - eis a questão” na Política

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Assim como os vereadores, especialmente os 55 da maior e

mais importante Câmara municipal do Brasil, os candidatos - en-
tre os 94 deputados - às prefeituras das suas cidades em outubro
2020 também estarão escrevendo histórias como nunca antes
neste nosso Estado

.
GOVERNO  (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) tá entre o céu (caso

suas decisões - por exemplo fechamento de shoppings sejam acer-
tadas) e o inferno - até a eleição Presidencial 2022 - caso provo-
quem estragos econômicos piores que os do mutante e mortal
vírus Corona na Saúde pública

.
CONGRESSO  (BR)
Depois de mais de 190 anos, os senadores votaram pela 1ª

vez de forma remota, via tecnologia, pra fugir da contaminação
pelo mutante vírus Corona. Deram ao Presidente Bolsonaro (ex-
PSL) autorização pra gastar acima do orçamento no combate ao
inimigo invisível e mortal

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Bolsonaro tá eleito pela democracia brasileira. Já em algu-

mas ditaduras pelo mundo - como no caso do Partido (único)
Comunista Chinês -podem calar e prender (até a morte) um mé-
dico que alertava em 2019 sobre os estragos que o mutante e
mortal Corona vírus podia causar

.
PARTIDOS
As populações paulistana, paulista e brasileira seguem espe-

rando que os donos e/ou sócios preferenciais dos partidos polí-
ticos brasileiros promovam um armistício nas guerras ideológi-
cas e promovam um gesto de abrir mão de pelo menos parte do
fundo eleitoral (cerca de 2 bilhões Reais) ...

.
POLÍTICOS
... destinados pras eleições municipais 2020. Trata-se da cha-

mada ‘hora da verdade’, uma vez que dependendo de quanto tem-
po demorar a pandemia do mutante e mortal Corona vírus, as elei-
ções municipais podem ser adiada pela Justiça Eleitoral brasilei-
ra. Tá literalmente nas mãos de DEUS

.
E D I T O R
O jornalista CESAR NETO foi se tornando referência,

através da sua coluna (diária) de política. Recebeu a Me-
dalha Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o Co-
lar de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo)
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Com mais de mil mortos
 por Covid-19, Espanha

fecha hotéis
O governo espanhol ordenou o fechamento de todos os ho-

téis e prometeu implantar medidas especiais nas casas de repou-
so de idosos devido ao aumento do número de infectados e mor-
tos pelo novo coronavírus no país, o segundo mais afetado pela
epidemia na Europa, só atrás da Italia. O país contabiliza mil e
duas mortes provocadas pelo vírus.

O poder Executivo decretou o fechamento de todos os ho-
téis e outros alojamentos turísticos em um prazo de sete dias
para “garantir a contenção da pandemia”, um novo golpe no já
prejudicado setor turístico espanhol.

O responsável do Ministério da Saúde pelo dispositivo de
emergências disse que as mortes provocadas pelo vírus chega-
ram a 1.002 na sexta-feira (20), o que representa um aumento de
235 na comparação com o dia anterior, enquanto o número de
casos novos foi de 2.833, atingindo um total de 19.980.

“Este incremento é menor que o de ontem e dos dias anteri-
ores, mas é preciso ter muito cuidado com a interpretação des-
tas cifras... dependem de muitos fatores, como a sobrecarga dos
laboratórios”, explicou Fernando Simón em uma coletiva de im-
prensa.

Em uma teleconferência com repórteres, o ministro da Saú-
de, Salvador Illa, reiterou que o pior ainda está por vir e que con-
tinuará havendo um aumento de infecções nos próximos dias até
se chegar a um pico.

“Virão dias duros. O primeiro objetivo é interromper a
tendência ascendente, o segundo baixá-la e o terceiro erra-
dicar o vírus.”

O avanço da doença está paralisando a economia espanhola, e
às demissões temporárias em massa anunciadas no setor indus-
trial poderiam se somar agora outras do setor de serviços, que
representa cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB).

Na sexta-feira(20), o Inditex, dono de marcas como Zara e
Massimo Dutti, disse que pode dispensar de modo temporário
todos seus 25 mil empregados se o estado de alarme na Espanha
for além de 15 de abril.

No setor hoteleiro, os estabelecimentos de estadias lon-
gas foram excluídos do fechamento, mas mesmo assim estão
sujeitos ao estado de alarme imposto pelo governo há quase
uma semana, que impede as saídas às ruas exceto para com-
prar alimentos e medicamentos, ir ao trabalho ou outros mo-
tivos justificados.

As casas de repouso se converteram no centro das aten-
ções durante a crise sanitária. Na quarta-feira, a procuradoria
de Madri iniciou uma investigação sobre as mais de 17 mortes
relacionadas ao novo coronavírus em um asilo no qual os paci-
entes haviam sido confinados sem acesso a cuidados médicos.
(Agencia Brasil)

UE investiga produtos
falsificados relacionados ao

coronavírus
Reguladores da União Europeia iniciaram uma investigação

sobre as importações de produtos falsos, relacionados ao coro-
navírus, que são ineficazes ou prejudiciais à saúde, informou o
escritório europeu antifraude Olaf na sexta-feira (20).

Os produtos apreendidos incluem máscaras, dispositivos
médicos, desinfetantes e kits de exames.

Máscaras falsificadas, inclusive para crianças, foram vendi-
das online nos países da União Europeia de cinco e 10 euros
cada, cerca de três vezes o preço normal.

“Além de ineficazes contra o vírus, uma vez que os produtos
também não cumprem as normas da UE, são potencialmente pre-
judiciais à saúde. Por exemplo, eles podem provocar uma conta-
minação bacteriana perigosa”, afirmou o escritório, em comuni-
cado.

Os produtos falsificados entram na Europa por meio de ven-
das online e chegam, principalmente, por serviços de entrega ou
pelo correio, mas também por contêineres com certificados fal-
sificados ou declarados como outros produtos. Eles são encon-
trados em canais de distribuição normais ou no mercado negro.
(Agencia Brasil)

A crise econômica global
provocada pela pandemia de co-
ronavírus fez o governo brasilei-
ro reduzir para 0,02% a previsão
de crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos) em
2020. A nova estimativa foi di-
vulgada há pouco pela Secreta-
ria Especial de Fazenda do Mi-
nistério da Economia, que apre-
sentou o Relatório Bimestral de
Avaliação de Receitas e Despe-
sas, documento que orienta a
execução do Orçamento.

Na semana passada, a própria
equipe econômica havia revisa-
do, para baixo, a estimativa de
crescimento, de 2,4% para
2,1%. Na ocasião, a Secretaria
de Política Econômica, vincula-
da à Secretaria Especial de Fa-
zenda, anunciou que o coronaví-
rus teria impacto de até 0,5 pon-
to percentual no PIB. As novas
projeções apontam que o efeito
foi bem maior e que a pandemia
praticamente eliminará todo o
crescimento econômico origi-
nalmente previsto.

O governo também reduziu,
de 3,12% para 3,05%, a previ-
são de inflação oficial medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Por causa da queda de demanda
global e da guerra comercial en-

tre Arábia Saudita e Rússia em
torno do preço internacional do
petróleo, a equipe econômica
diminuiu, de US$ 52,70 para
US$ 41,87, a cotação média do
barril do tipo Brent, o que redu-
zirá o pagamento de royalties à
União.

Em relação ao câmbio, o re-
latório aumentou, de R$ 4,20
para R$ 4,35, a previsão oficial
do valor do dólar no fim do ano.
Hoje, o dólar comercial está sen-
do vendido a R$ 4,99. A queda
na atividade econômica e a re-
dução dos juros pelos principais
Bancos Centrais do mundo fize-
ram o Ministério da Economia
diminuir, de 4,15% para 3,65%
ao ano, a previsão da taxa Selic
(juros básicos da economia) no
fim de 2020.

Queda de receitas
O Relatório Bimestral de

Avaliação de Receitas e Despe-
sas previa que o governo teria de
contingenciar (bloquear) R$
37,553 bilhões do Orçamento.
A equipe econômica, no entan-
to, não precisará mais fazer o
corte porque o Congresso apro-
vou o decreto de estado de cala-
midade pública, que suspende o
cumprimento da meta fiscal de
déficit primário de R$ 124,1 bi-
lhões para este ano.

O déficit primário representa
o resultado negativo sem o pa-
gamento de juros da dívida pú-
blica. Para chegar ao valor de R$
37,553 bilhões passível de con-
tingenciamento, o Ministério da
Economia considerou dois fato-
res: a redução da previsão de re-
ceitas em R$ 31,222 bilhões e
o aumento de despesas em R$
6,331 bilhões.

Do lado das receitas, o mai-
or impacto decorreu da redução
de R$ 27,352 bilhões em recei-
tas não administradas, dos quais
R$ 16,3 bilhões representam a
retirada da receita prevista com
a privatização da Eletrobras,
ainda não aprovada pelo Con-
gresso. O governo também di-
minuiu em R$ 9,4 bilhões a
previsão de arrecadação de
royalties e em R$ 3,5 bilhões o
pagamento de dividendos de es-
tatais ao Tesouro.

Os dividendos são a parcela
dos lucros que uma empresa dis-
tribui aos acionistas. No caso
das estatais federais, o Tesouro
Nacional fica com a maior parte
dos dividendos.

Em relação às receitas admi-
nistradas, o governo aumentou
em R$ 12,3 bilhões a previsão
de arrecadação de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e de Con-
tribuição Social sobre o Lucro

Líquido por causa do aumento
do lucro de empresas em 2019.
No entanto, a queda da atividade
econômica fez o Ministério da
Economia reduzir em R$ 16,9
bilhões a estimativa de arreca-
dação do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribui-
ção para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) e em
R$ 3,5 bilhões a arrecadação de
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI).

Aumento de despesas
Para chegar ao aumento de

R$ 6,331 bilhões nas despesas
primárias, o governo levou em
conta o aumento de R$ 12,636
bilhões nos gastos obrigatórios
e a redução de R$ 6,306 bilhões
nos gastos discricionários (não
obrigatórios) do Poder Execu-
tivo. Originalmente, a redução
nas despesas discricionárias
acarretaria problemas para a
manutenção de serviços públi-
cos, como emissão de passapor-
tes, fiscalização e estrangula-
mento das universidades fede-
rais. No entanto, o estado de ca-
lamidade pública dispensou a
redução de verbas em 2020.
Dessa forma, os serviços públi-
cos têm espaço fiscal para fun-
cionarem normalmente no ano.
(Agencia Brasil)

Governo não descarta recessão
técnica no primeiro semestre

O agravamento da crise eco-
nômica provocada pela pande-
mia de covid-19 pode fazer o
país entrar em recessão técnica
no primeiro semestre, disse  na
sexta-feira (20) o secretário de
Política Econômica do Ministé-
rio da Economia, Adolfo Sach-
sida. A recessão técnica carac-
teriza-se quando o Produto In-
terno Bruto (PIB, produção de
bens e serviços) cai por dois tri-
mestres seguidos.

Classificando a crise atual de
“transitória”, o secretário disse
acreditar numa reação da econo-

mia a partir do segundo semes-
tre. “Existe uma boa chance de
nós termos um PIB não muito
favorável no primeiro trimes-
tre e uma redução significati-
va no segundo trimestre”, dis-
se. “Tomando as medidas cor-
retas, vamos ser capazes de
tentar uma recuperação eco-
nômica e melhorarmos as es-
timativas no segundo semestre”,
acrescentou.

O Ministério da Economia
divulgou a redução da previsão
oficial de crescimento da eco-
nomia de 2,1% para 0,02% em

2020, o que significa estagna-
ção. Instituições privadas, no
entanto, projetam números mais
pessimistas. O Banco Itaú redu-
ziu a estimativa para o PIB de
crescimento de 1,8% para que-
da de 0,7%, podendo chegar a
retração de 1,6% no pior cená-
rio. Na segunda-feira (23), o
boletim Focus, do Banco Cen-
tral, divulgará a mediana das no-
vas estimativas das instituições
financeiras.

A revisão do PIB e de outros
parâmetros econômicos consta
do Relatório Bimestral de Ava-

liação de Receitas e Despesas,
documento que orienta a execu-
ção do Orçamento divulgado a
cada dois meses. O secretário
de Orçamento Federal, Geor-
ge Soares, disse que a aprova-
ção do estado de calamidade
pública pelo Congresso deso-
briga o governo de divulgar
novas versões do relatório,
mas informou que o governo
poderá apresentar novas esti-
mativas por conta própria nos
próximos meses, assim que o
cenário econômico global se
estabilizar. (Agencia Brasil)

Cepal: crise por causa de
Covid-19 será uma das

 piores do mundo
A crise econômica provocada

pela pandemia de Covid-19 “en-
trará para a história como uma das
piores que o mundo já experimen-
tou”. A avaliação é da secretária
executiva da Comissão Econômi-
ca para a América Latina e o Cari-
be (Cepal), Alicia Bárcena, em
nota distribuída à imprensa.

Segundo Bárcena, a crise “terá
efeitos devastadores na economia
mundial, certamente mais inten-
sos e diferentes dos sofridos du-
rante a crise financeira global”,
cujo epicentro foi em setembro
de 2008. Ela alerta que “os países
da América Latina e do Caribe não
os esquecerão, pois serão impac-
tados por vários canais”.

A especialista prevê que o co-
mércio mundial será “gravemen-
te afetado” e as diversas econo-
mias sofrerão tanto pela quebra da
oferta, por causa da interrupção de
fornecimento em diferentes ca-
deias produtivas, quanto pela de-
manda por causa da perda de ren-
da e do desemprego.

A estimativa da Cepal para o
desempenho da economia regio-
nal em 2020 já era pessimista an-
tes da expansão do coronavírus.

Em dezembro, a comissão previu
crescimento de 1,3% este ano.

De acordo com as projeções
da Cepal para 2020, se houver uma
redução de 1,8% do produto in-
terno bruto em toda América La-
tina e Caribe por causa da doença,
a taxa de desemprego na região
poderá aumentar em dez pontos
percentuais.

Se o cenário for confirmado,
o número de pessoas pobres da
região vai subir dos atuais 185 mi-
lhões para 220 milhões – contin-
gente maior que a população brasi-
leira (211,2 milhões, nos cálculos
do IBGE. O número de pessoas em
extrema pobreza (sem recursos para
a manutenção da capacidade de tra-
balho) subirá dos atuais 67,4 mi-
lhões para 90 milhões (quase o do-
bro da população do estado de São
Paulo, 46,1 milhões).

Em termos percentuais, o to-
tal de pobres pode a chegar a 35%
da população latino-americana e
o total de extremamente pobres,
a 14,5%. Segundo a Cepal, os pa-
íses latino-americanos totalizam
620 milhões de pessoas, mais de
um terço dessas são nascidas no
Brasil. (Agencia Brasil)

Ações europeias sobem pelo segundo
dia, mas acumulam perdas na semana

As ações europeias encerra-
ram em alta pelo segundo dia
consecutivo na sexta-feira (20),
mas abriram mão de boa parte
dos ganhos da sessão, com te-
mores sobre o choque econômi-
co do coronavírus anulando oti-
mismo inicial.

O índice pan-europeu Stoxx
600 subiu 1,8%, mas acumulou
queda na semana - a quinta con-
secutiva.

Inicialmente, investidores
se agradaram de medidas de
emergência do Banco da In-
glaterra (BoE, na sigla em in-
glês) na quinta-feira (19), bem
como de notícias sobre novas
emissões de títulos soberanos

na Europa.
No entanto, no que tem se

mostrado uma tendência recor-
rente, os ganhos não se susten-
taram, depois de na semana pas-
sada passos do BoE e do BCE
não conseguirem estancar a san-
gria do mercado.

“Achamos que é muito cedo
para dizer, com algum grau de
certeza, que os mercados en-
contraram o fundo do poço,
para ser honesto. Permane-
cemos da opinião de que os
mercados só se estabilizarão
quando houver sinais de que
a pandemia esteja sob con-
trole”, disse Simona Gamba-
rini, economista de mercado

da Capital Economics, em
Londres.

“O BCE terá que ir mais lon-
ge. Acreditamos que o BCE se
comprometerá a manter baixos
os rendimentos dos títulos so-
beranos para todos os governos,
pelo menos durante a crise da
coronavírus.”

O surto mostrou poucos si-
nais de interrupção, já que o nú-
mero de mortos na Itália ultra-
passou os da China. O choque
econômico da pandemia tam-
bém parece a postos para empur-
rar a economia global a uma re-
cessão.

O índice FTSEurofirst 300
fechou em alta de 1,66%, a

1.151,37 pontos.
Em Londres, o índice Finan-

cial Times avançou 0,76%, a
5.190,78 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX
subiu 3,70%, a 08.928,95 pon-
tos.

Em Paris, o índice CAC-40
ganhou 5,01%, a 4.048,80 pon-
tos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib
teve valorização de 1,71%, a
15.731,85 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35
registrou alta de 0,74%, a
6.443,30 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20
valorizou-se 2,06%, a 3.670,00
pontos. (Agencia Brasil)

G20 dividido enfrenta pressão para
liderar resposta global ao vírus

O grupo das 20 principais
economias enfrenta uma pressão
crescente para conciliar divisões
internas e se unir contra o coro-
navírus, assim como se uniu para
enfrentar a crise financeira glo-
bal de 2008 a 2009.

Muitas perguntas permane-
cem, incluindo quais ações po-
derão ser acordadas, que tecno-
logia será usada para se comu-
nicar, já que os líderes não se
reunirão pessoalmente.

Autoridades atuais e anteri-
ores associadas ao G20 dizem
que o grupo deixou seu papel de
“quartel de bombeiros” global
desde a reunião do mês passado
em Riad (Arábia Saudita), onde
as autoridades financeiras mini-
mizavam os riscos do surto.

“O G7 e o G20 tiveram um
papel mais vigoroso na crise fi-
nanceira global”, disse uma au-
toridade internacional de finan-
ças à Reuters. “Esperávamos que

esses dois órgãos respondessem
de maneira muito mais proativa
a essa situação”.

Após uma ligação na segun-
da-feira(16), os líderes do G7 se
comprometeram a fazer “o que
for necessário” para combater
o vírus, que adoeceu quase
250 mil pessoas e matou mais
de 10 mil. A doença também
devastou as economias, já que
os governos impõem restri-
ções de viagens e interrompem

reuniões públicas para tentar
conter a disseminação.

Membros do G20 devem
conversar por teleconferência na
próxima segunda-feira(23), dis-
seram várias fontes do grupo,
para se preparar para uma reu-
nião complicada por uma guerra
de preços do petróleo entre dois
membros, Arábia Saudita e Rús-
sia, e uma guerra de palavras en-
tre dois outros, Estados Unidos
e China.(Agencia Brasil)

Após greve de funcionários
Caoa Chery reverte demissões

O grupo Caoa Chery, após a
greve de seus funcionários inicia-
da  na quinta-feira(19), reverteu
hoje (20) a demissão dos empre-
gados. De acordo com o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos
Campos, em assembleia geral hoje
(20), os trabalhadores aceitaram
proposta da empresa e encerraram
a paralisação.

Segundo o sindicato, 70 funci-
onários que haviam sido demitidos
ficarão em layoff de 1º de abril até
30 de junho. Os demais trabalha-
dores da produção também entra-
rão em layoff em 1º de abril, mas

voltarão ao trabalho no dia 30 do
mesmo mês, com garantia de esta-
bilidade até 30 de agosto.

De acordo com o sindicato,
antes de iniciar o layoff, os traba-
lhadores que haviam sido demiti-
dos vão entrar em licença remune-
rada a partir desta sexta-feira (20).
A mesma medida será estendida,
aos poucos, para todos os setores
da produção. Já o pessoal do setor
administrativo passará a trabalhar
pelo regime de home office.

No layoff, o contrato de traba-
lho é suspenso, e parte do salário
não é paga. Segundo o sindicato, no

entanto, os trabalhadores da Caoa
Chery continuarão recebendo seus
salários na íntegra durante o perío-
do de afastamento. Parte do valor
será pago com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e
o restante, pela empresa.

Em nota, a montadora confir-
mou apenas a anulação das demis-
sões e o início do layoff. “A Caoa
Chery, sensível ao atual momento
que o Brasil está atravessando
com a pandemia de Covid-19 e,
em acordo com o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos e região, tomou a deci-

são de reverter as demissões rea-
lizadas pela empresa na data de 18/
03/20, colocando todos em regi-
me de lay-off”.

O diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos Guirá Borba Guima-
rães disse que “a anulação dos cor-
tes representa uma grande vitória
não só da categoria metalúrgica,
mas da classe trabalhadora. Os tra-
balhadores da Chery mostraram
que não podemos aceitar medidas
irresponsáveis e covardes como a
que havia sido adotada pela monta-
dora. O lucro não pode estar acima
da vida.” (Agencia Brasil)



Sistema de saúde pode entrar em
colapso em abril, diz ministro
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O sistema de saúde pode en-
trar em colapso em abril em de-
corrência da pandemia do novo
coronavírus, disse  na sexta-fei-
ra  (20) o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, durante vi-
deoconferência da qual partici-
param o presidente Jair Bolso-
naro e representantes de associ-
ações empresariais brasileiras
na sexta-feira (20).

“No final de abril sistema
entra em colapso. O colapso é
quando você pode ter o dinhei-
ro, o plano de saúde, a ordem
judicial, mas não há o sistema
para entrar”, afirmou o ministro.

A estimativa do Ministério
da Saúde é que haja um cresci-
mento dos casos do Covid-19
nos próximos 10 dias, uma su-
bida mais aguda em abril, perma-
necendo alta em maio e junho. A
partir de julho é a expectativa de
início da desaceleração. Em ju-
lho começa um plateau (estabi-
lidade) e em agosto um movi-
mento de queda.

Mas a intensidade depende
das medidas adotadas e do com-
portamento das pessoas, desta-
cou Mandetta. Neste sentido, o
ministro reiterou a importância
da redução de circulação e ini-

ciativas de isolamento. “Para
evitar esse colapso eventual-
mente pode ser necessário se-
gurar a movimentação para ver
se consegue diminuir a trans-
missão. Quando tomamos medi-
da de segurar 14 dias, o impacto
só é sentido 28 dias depois. A
cadeia é sustentada e você que-
bra”, comentou Mandetta.

Isolamento
Na quinta-feira (19) o Mi-

nistério divulgou novo protoco-
lo para os postos de saúde. Nos
locais com transmissão comu-
nitária (São Paulo, Rio de Janei-

ro, Pernambuco, Porto Alegre,
Belo Horizonte e Santa Catari-
na) pessoas com sintomas do
novo coronavírus terão um aten-
dimento agilizado, serão coloca-
das em isolamento por 14 dias
assim como familiares e todos
os idosos acima de 60 anos.

Nos locais sem transmissão
comunitária, pessoas com sin-
toma de Covid-19 devem bus-
car os postos de saúde e ficar
em isolamento, com monitora-
mento a cada 48 horas. Caso
mais graves serão encaminha-
dos para atendimento hospita-
lar. (Agencia Brasil)

Bolsa cai 1,85% e fecha semana
 com recuo de quase 19%

Em meio à instabilidade cau-
sada pela pandemia de corona-
vírus, o mercado financeiro teve
um dia misto. A bolsa de valo-
res, que  na quinta-feira (19) ti-
nha subido, na sexta-feira caiu
1,85%, encerrando a semana
com perdas de 18,9%, a pior se-
mana desde outubro de 2008. O
dólar caiu durante toda a sessão,
mas continuou acima dos R$ 5.

O índice Ibovespa, da B3, a
Bolsa de Valores brasileira, fe-
chou esta sexta-feira aos 67.069
pontos, com recuo de 1,85%. O
índice oscilou bastante, chegan-
do a operar em alta de 5,54% às
11h56, mas inverteu a tendência
no meio da tarde, depois que o
governo revisou para 0,02% o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) neste ano.

O dólar teve mais um dia de
trégua. Depois de bater recorde
nominal – sem a inflação – na

quarta-feira (18), quando atingiu
R$ 5,19, o dólar comercial en-
cerrou o dia vendido a R$ 5,027,
com recuo de R$ 0,077 (-1,5%).
Por volta das 14h, na mínima do
dia, a moeda chegou a cair para
R$ 4,988.

A divisa acumula alta de
25,28% em 2020. O Banco Cen-
tral (BC) atuou menos no merca-
do. A autoridade monetária vendeu
US$ 175 milhões das reservas in-
ternacionais em leilões à vista.

PIB
Na sexta-feira, o Ministério

da Economia revisou para baixo
a estimativa oficial de cresci-
mento do PIB, de 2,1% para
0,02% em 2020. A nova proje-
ção, que significa estagnação
econômica, afeta os preços das
ações das empresas por incor-
porar a desaceleração da econo-
mia às expectativas. Paralela-

mente, o Senado aprovou o de-
creto de estado de calamidade
pública, que permitirá o des-
cumprimento da meta fiscal de
déficit primário de R$ 124,1 bi-
lhões prevista para este ano e
dará fôlego ao governo para aju-
dar na manutenção do emprego.

O Federal Reserve, Banco
Central norte-americano, anun-
ciou a compra de US$ 40 bilhões
em títulos lastreados em hipo-
tecas. A medida tem como obje-
tivo impedir o colapso do cré-
dito imobiliário nos Estados
Unidos. Ontem, o Fed tinha fe-
chado um acordo com os prin-
cipais Bancos Centrais do mun-
do para ampliar a oferta de dóla-
res em até US$ 450 bilhões em
todo o planeta. O Brasil ficará
com US$ 60 bilhões em linhas
de swap (troca de recursos). As
ações aumentam a oferta de dó-
lares no planeta, reduzindo a

pressão sobre o câmbio.

Petróleo
A intensificação da guerra de

preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia continuou a
pressionar os preços do produ-
to. Os dois países estão aumen-
tando a produção de barris, o que
tem provocado uma redução na
cotação internacional.

O barril do tipo Brent voltou
a cair depois de ter se recupera-
do ontem. Por volta das 18h, a
cotação estava em US$ 27,40,
com recuo de 3,76%. As ações da
Petrobras, as mais negociadas na
bolsa, que ontem subiram, hoje
caíram. Os papéis ordinários (com
direito a voto em assembleia de
acionistas) desvalorizaram-se
1,85% nesta sexta. Os papéis pre-
ferenciais (com preferência na
distribuição de dividendos) caí-
ram 1,72%. (Agencia Brasil)

Primeira sessão remota
da história do Senado

A primeira sessão remota da
história do Senado foi marcada
por uma participação maciça dos
parlamentares. A sessão aprovou
por 75 votos a zero o projeto de
decreto legislativo (PDL 88/
2020), que reconhece o estado
de calamidade pública do país
em virtude da pandemia causada
pelo novo coronavírus. O presi-
dente em exercício do Senado,
Antonio Anastasia (PSD-MG),
considerou a primeira sessão
remota do Senado uma experi-
ência bem-sucedida.

“Me parece que consegui-
mos muito êxito nesse primei-
ro esforço, algo inédito não só
no Brasil, mas em todo o mun-
do, o parlamento funcionando
de modo remoto. Consegui-
mos, de fato funcionar bem”,
disse em entrevista coletiva re-
alizada após a conclusão da vo-
tação. A sessão contou com
problemas pontuais de cone-
xão, mas que não atrapalharam
o andamento das votações ou
dos pronunciamentos.

Anastasia, que ocupa o lugar

de Davi Alcolumbre, em recupe-
ração após ser contaminado pelo
novo coronavírus, destacou ain-
da que o decreto de calamidade
votado nessa sessão foi imedia-
tamente encaminhado à publica-
ção e já está em vigor no país. O
presidente em exercício da Casa
disse ainda que a expectativa é
utilizar o voto pelo software da
sessão remota a partir da próxi-
ma semana. Na sexta-feira, os
votos foram declarados verbal-
mente por todos os senadores.

Ele afirmou que a próxima
sessão, na semana que vem, vai
apreciar a Medida Provisória
899, que trata das dívidas tribu-
tárias, conforme a Agência Bra-
sil já havia adiantado  na quinta-
feira (19). As sessões seguintes
terão uma pauta ainda a ser defi-
nida, atendendo os critérios de
urgência, que justifiquem o uso
do sistema de sessão remota.

“Vamos identificar ao longo
do tempo os temas urgentes que
sejam encaminhados pelo gover-
no ou de interesse dos parlamen-
tares […]. A resolução determi-

na que sejam temas urgentes,
não só relacionados à pandemia,
mas questões urgentes, como é
o caso da MP 899. Mas é claro
que a luta contra a pandemia será
sempre o objetivo primordial
dessa nossa pauta”, disse.

Pronunciamentos
A sessão teve, além das vo-

tações nominais, um grande nú-
mero de pronunciamentos.
Muitos deles elogiaram a pos-
tura do ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, dian-
te da crise de saúde pública.
“Nesse momento, não tem go-
verno nem oposição. Quero
cumprimentar o trabalho que
tem sido feito pelo ministro
Mandetta”, disse Randolfe
Rodrigues (Rede-AP).

Já Confúcio Moura
(MDB-RO) disse que o minis-
tro tem sido “brilhante, segu-
ro, esclarecedor e que tem
dado ao governo um respaldo
extraordinário”. A senadora Lei-
la Barros (PSB-DF) pediu aten-
ção à proporcionalidade da co-

missão que vai acompanhar a
gestão da verba liberada a partir
da declaração do estado de
emergência. Os nomes da co-
missão, segundo Anastasia, de-
vem ser conhecidos a partir da
semana que vem.

Houve também manifesta-
ções a respeito do adiamento das
eleições municipais, previstas
para acontecerem em outubro
deste ano. “Claro que é uma de-
cisão prematura, mas que preci-
sa começar a fazer parte das nos-
sas discussões. Primeiro lugar,
o calendário que já está valendo
pode ser muito prejudicado pe-
las quarentenas e o cancelamen-
to das reuniões”, disse Carlos
Viana (PSD-MG).

A exemplo de Viana, o sena-
dor Elmano Férrer (Podemos-
PI) defendeu que se pudesse, in-
clusive, discutir uma unificação
das eleições municipais, que ele-
gem prefeitos e vereadores, com
as eleições nacionais, que ele-
gem deputados, senadores, go-
vernadores e presidente da Re-
pública. (Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4) reco-
mendou na sexta-feira  (20) que
juízes federais do sul do país
destinem valores arrecadados
com punições em processos
criminais para o combate ao
novo coronavírus (COVID-19).

Na recomendação que foi
destinada aos magistrados da
Justiça Federal no Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do
Sul, a corregedora Luciane

Recursos de ações criminais
vão ser usados no combate

a Covid-19
Amaral Corrêa Münch reco-
menda que os recursos obtidos
com prestação pecuniária, tran-
sação penal e suspensão con-
dicional do processo nas ações
criminais sejam destinados
para a área da saúde dos três
estados. Os valores devem ser
utilizados para compra de res-
piradores, máscaras e luvas e
equipamentos hospitalares.

Os valores ainda não foram
calculados. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Unica) fir-
mou parceria com a Associa-
ção Brasileira de Transporte e
Logística de Produtos Perigo-
sos (ABTLP) e o Sindicato Na-
cional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lu-
brificantes (Sindicom) para
distribuição de álcool 70 que
será produzido por usinas vo-
luntárias associadas. O anúncio
foi feito  na sexta-feira (20)
pela Unica. A produção será
iniciada nos próximos dias,
com autorização da Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).

Em entrevista à Agência
Brasil, o presidente da Unica,
Evandro Gussi, explicou que as
usinas vão oferecer o insumo
(álcool), tanto para solução lí-
quida de álcool 70, para lim-
peza de superfícies em hospi-
tais, centros de saúde, como
para transformação em álcool
gel.

Gussi informou que a AB-
TLP, via Sindicom, entra na par-
ceria buscando o álcool a gra-
nel nas usinas e levando para
centros de distribuição. No
Rio Grande do Sul, por exem-
plo, o produto vai para as uni-
versidades federais de Porto
Alegre, Santa Maria e Pelotas.
No Espírito Santo, é a indús-
tria química local que vai re-
ceber e processar esses produ-
tos. No Rio de Janeiro, os la-
boratórios da Marinha e do
Exército receberão também
partes do produto. Em São Pau-
lo, a Fundação do Remédio
Popular (Furpi) e a Natura, en-
tre outras empresas privadas,
vão receber esse material, pro-
cessá-lo e, por meio das secre-
tarias estaduais e municipais de
saúde, farão a distribuição.

“Elas vão fazer o processa-
mento e o envazamento, colo-
cando em embalagens meno-
res. Daí as secretarias, com
parceiros menores, fazem a
distribuição”, explicou o pre-
sidente da Unica.

Serão atendidos serviços
públicos de saúde, como hos-
pitais, unidades básicas de saú-
de, hospitais filantrópicos.
“Toda a rede do SUS, porque o
álcool 70 líquido é um excep-
cional agente de desinfecção.

Usinas fecham parcerias
para distribuição

 de álcool 70
E nós sabemos que as superfí-
cies, pisos, mesas, maçanetas
de portas e tantas outras pre-
cisam ser hoje limpas muito
mais do que originariamente
se fazia. O consumo aumenta
exponencialmente”, disse Gus-
si.

Direcionamento
O presidente da Única dis-

se que as usinas estão ofere-
cendo o álcool gratuitamente
para a produção de álcool gel.
A autorização para fazer o pro-
duto foi dada  na quinta-feira
(19) pela Anvisa e na sexta-fei-
ra(20) já foram sendo feitos os
estudos onde a produção ocor-
rerá, em que circunstâncias,
além da elaboração dos mapas
logísticos, informou Evandro
Gussi.

“Nós imaginamos, se Deus
quiser, que já na semana que
vem esse material estará sen-
do despachado para as secreta-
rias estaduais”.

Segundo Gussi, as autorida-
des de saúde dos estados dis-
seram que o produto vai che-
gar no momento perfeito entre
o fim dos estoques que eles
ainda têm e a chegada desse
estoque novo.

O presidente da Unica res-
saltou a união necessária que
o Brasil deve ter para enfren-
tar o atual momento que o país
atravessa. “São 19 horas de tra-
balho diário do nosso time
aqui. Mas a gente está feliz.
Nossas associadas entendem
que esse é um dever cívico que
nos dá forças para trabalhar
pelo Brasil”.

As empresas associadas ao
Sindicom doarão o óleo diesel
necessário para o transporte,
enquanto os membros da AB-
TLP farão o deslocamento do
material em veículos próprios.
A operação não terá custos para
os cofres públicos.

As demandas por doações
devem ser feitas às secretarias de
saúde. Ainda segundo a Unica, a
produção e a distribuição do álco-
ol gel obedecerão medidas de hi-
giene e etiqueta respiratória dos
profissionais envolvidas nessas
operações, cumprindo normas do
Ministério da Saúde e da Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS). (Agencia Brasil) Setor de hotelaria tem queda de

90% nos negócios, diz empresário
A indústria de hotelaria é um

dos setores mais afetados pela
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). Segundo Patrick
Mendes, CEO da Accor na Amé-
rica do Sul, uma rede multina-
cional de hotéis, o setor já cal-
cula uma queda de 90% nos ne-
gócios.

“A indústria do turismo, da
hotelaria, está sendo muito im-
pactada, estamos falando de
90% da queda do volume de ne-
gócios, é brutal”, afirmou du-
rante reunião, na sexta-feira
(20), de empresários com o
presidente Jair Bolsonaro e
ministros, por meio de video-

conferência.
“Nós estamos com hotéis

fechando todo o dia. Só hoje fe-
charam mais de 130 hotéis no
Brasil. Na semana que vem, vai
ter mais ou menos 300 hotéis
que vão fechar no Brasil”,
acrescentou Mendes.

Ele projetou que o setor, que
gera mais de um milhão de em-
pregos diretos no Brasil, deve
começar a demitir em breve.

Patrick Mendes, no entanto,
defendeu as medidas para am-
pliar o isolamento social, de
forma a controlar a propagação
do vírus o mais rapidamente
possível.

“Na China, conseguimos ver
uma retomada da atividade eco-
nômica e da atividade no turis-
mo de business, porque o con-
finamento foi brutal. Então, me
preocupa bastante de não ver
ainda o que está acontecendo na
França, onde já é tarde também,
e o que aconteceu na China, e
que deveríamos aplicar para re-
duzir o tempo da crise, senão
não vamos conseguir segurar os
empregos”.

O secretário Especial de
Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério
da Economia, Carlos da Costa,
que participou da reunião, ga-

rantiu que o governo oferecerá
linhas de financiamento para dar
liquidez ao setor de hotelaria
durante esse período de crise.

“A gente entende a dificul-
dade, estamos vendo que não
tem saída de curto prazo mes-
mo, muitos são pequenos não
têm recursos, e têm que pagar
seus funcionários, [mas] temos
linha de curto prazo, de capital
de giro. Temos absoluta certe-
za que essa é uma crise tempo-
rária e quando passarmos por
isso, o turismo no Brasil conti-
nua, o turismo de negócios, o
turismo internacional e de la-
zer”, afirmou. (Agencia Brasil)
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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de dezembro de 2019; b) Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição dos membros 
da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse e competência da Assembleia Geral Ordinária. Acham-se à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Av. Senador Queirós nº 274 – 3º andar – conj. 31, nesta 
Capital, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 19 de março de 2020.
 DIRETORIA (19, 20 e 21/03/2020)

ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA

ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A.  A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 
14.15, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 
31ª Séries, celebrado em 28 de dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 08/04/2020, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, 
21º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, para deliberar sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão do término do prazo 
concedido na ata de Assembleia Geral dos Titulares de CRI realizada em 19 de setembro de 2019 (“AGT 19/09/2019”), 
para que (i) a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), de modo a declarar, ou não, o vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” 
do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário (“Contrato de Financiamento”), e, em caso de não 
declaração do vencimento antecipado dos CRI, deliberar pela concessão de prazo adicional, para que a Devedora sane o 
referido descumprimento (ii) a Devedora reenquadrasse a Razão de Garantia de Direitos Creditórios e a Razão no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data da AGT 19/09/2019; (ii) Em decorrência de solicitação formal da Ginco Urbanismo 
Ltda. (“Devedora”) datada de 12 de fevereiro de 2020, das medidas a serem tomadas em razão do descumprimento, 
pela Devedora, da Razão de Direitos Creditórios, conforme disposto na cláusula 1.1 do TS, de modo a declarar, ou não, o 
vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 “(b)” do Contrato de Financiamento, bem como pela concessão 
de prazo adicional de 01 (um) ano, a contar da aprovação em assembleia, para que a Devedora sane o referido 
inadimplemento; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e 
celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. 
A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira 
convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% 
mais um) dos CRI presentes. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por 
instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos 
e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de 
fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento 
de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma 
efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam 
encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”): 
(i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br; ou (ii) enviados diretamente à 
sede da Securitizadora com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, 
devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, 
bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.

São Paulo, 18 de março de 2020 - ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B51048 - CONTRATO: 1098141564640 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA JOAQUIM PEDRO GETULIO ( RUA SETE ) ,96,
CASA ,JARDIM UBIRAJARA,29º SUBDISTRITO,SANTO AMARO,JD UBIRAJARA,SAO
PAULO - SP, CEP: 04456-202.
ANA MARIA LHAMAS, BRASILEIRO, SEPARADO CONSENSUALMENTE , AUXILIAR
ADMINISTRACAO , CPF: 671.145.558-49, CI: 8993246 SSP/SP E ANTONIA REGINA
LHAMAS SIQUEIRA , BRASILEIRO , VIUVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CPF
034.617.488-03 CI: 10733717 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2020

Ficam convocados os senhores acionistas da TARPON INVESTIMENTOS S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGO/E”), a ser realizada, em primeira convocação, no 06 de abril de 2020, às 
10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre l – Capital Building, conjuntos 
nº. 121, 122, 123 e 124, 12º andar, CEP 05.679-010, para, nos termos dos Artigos 121 
e seguintes da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), examinarem, discutirem e votarem a respeito da seguinte ordem do dia:

(A)  EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(i)  a alteração do endereço da sede da Companhia e a consequente modificação do
 atual artigo 2º do Estatuto Social;

(ii)  o cancelamento de ações mantidas em tesouraria pela Companhia, com a
 consequente alteração do atual artigo 5º do Estatuto Social;

(iii)  a alteração do número de membros do Conselho de Administração, com a
 modificação do atual artigo 24 do Estatuto Social;
(iv)  a reforma integral e consolidação do Estatuto Social, para fins de adaptar os seus
 dispositivos aos de uma companhia fechada; e
(v) em razão da reforma do Estatuto Social conforme o item “iv” acima, consignar a
 extinção dos Comitês de Auditoria e Compliance e de Remuneração e Participação
 e a consequente destituição de seus membros.

(B) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

(vi) a prestação de contas consubstanciada no relatório da administração e as
 demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores
 independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(vii)  a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(viii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(ix) a fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2020.

Nos termos do artigo 126, da Lei das S.A., para participar da AGO/E, os acionistas 
deverão apresentar, à Companhia, cópia do documento de identidade e atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso.

O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à AGO/E 
como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente a acionista pessoa jurídica.

No tocante aos fundos de investimento, a representação dos quotistas na AGO/E caberá 
à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do 
fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das 
ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à 
gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente.

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação para participação na AGO/E deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) 
ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1.º, da Lei das S.A. 

São Paulo/SP, 20 de março de 2020.

JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da “ Associação Colossus de Judô”, para
participarem da Assembleia Geral, a realizar-se no dia 31 de Março de 2020 ás 18:00
horas em primeira chamada e ás 19:00 horas em segunda e última chamada na Rua
Paschoal da Cost a, 4 – Vila Albertina – São Paulo / SP, para apreciarem e deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Conta do Exercício Anterior; 2-)
Adequação Estatutária; 3-) Eleição e Posse do Presidente, Vice-Presidente, Membros
do Conselho Fiscal; 4-) Assuntos Gerais. São Paulo, 02 de Março de 2020. Tábata
Cristina Paz Ostan – Presidente.                19, 20 e 21/03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 2ª VARA CÍVEL
- Avenida Pires do Rio, 3915 - Sala 14 - Itaquera - CEP 08240-000 - Fone:(11)
2051-6001 - São Paulo-SP - E-mail: itaquera2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1018758-33.2016.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
SãoPaulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONI-
CA CRISTINA MIOKO ARAUJO (CPF 260.346.728-05), que BANCO ITAUCARD
S.A. lhe move ação de BUSCA E APREENSÃO tendo por objeto o veículo marca
Fiat, mod. Palio Fire Economy, ano 2009/2010, cor vermelha, placa EKW6290,
chassi 9BD17164LA5456692, Renavam 166956856, com a consolidação da pro-
priedade plena do bem no patrimônio do autor, havido com alienação fiduciária
pelo contrato nº 30410-10314649, de 05.12.2011, aditado em 07.05.2013, face
ao não pagamento das parcelas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 05 dias, PAGUE a INTEGRALIDADE
da DÍVIDA ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20 dias
supra, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de
que não havendo manifestação lhe 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 março de 2020.

20 e  21/03

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1115193-47.2017.8.26.0100 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) Javier Romeu Prado, CPF 601.361.053-35, que o Condomínio 
Edifício Rachel, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 3.680,99 (nov/2017), corrigidos monetariamente, referente às 
despesas condominiais da unidade nº 93, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e 

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Processo nº 1014929-27.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo Faz Saber ao Espólio de Magda Lia Hernandes 

Senhoras - Hospital Sírio Libanês, ajuizou uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré 

de serviços nºs 00665890, 00671296, 00678460, 00680769, 00685474, 00689523, 00692700, 00700989, 00703797, 00707412, 
00709780, 00711950, 00712686, 00714602, 00719067, 00721784, 00726774, 00736648, 00739150, 00741692, 00744448, 
00746842, 00748312, 00750516, 00752444, 00757020, 00757781, 00759181, 00761040 e 00765175. Estando o requerido em 

considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.                           B 20 e 21/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1110747-98.2017.8.26.0100 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) ECON DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ 03.764.058/0073-74, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, 
objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 74.502,30 (out/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 Avenida Brigadeiro Luis 
Antônio, 1013, apto. 1027, São Paulo/SP, instalação 59887605 e cliente 0015551553. 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 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de janeiro de 2020.                B 20 e 21/03

Ombrello Due Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 22.401.351/0001-47 - NIRE 35.229.137.406
Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Ficam os sócios da Sociedade convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, em 1ª convocação, no dia 6.04.2020, às 
10h e, em 2ª convocação, no dia 11.04.2020, às 10h, na sede da Sociedade, São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 448, Conjun-
tos 1401, 1403, 1405, 1407 e 1409, Itaim Bibi, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre o aumen-
to do capital social no total de R$ 1,00; (ii) Deliberar sobre a forma de convocação dos sócios, pela administração, a qual 
deverá ser feita através de carta enviada diretamente a cada um dos sócios; e (iii) Deliberar sobre a alteração ao Contrato 
Social para refl etir a formalização do item (i) acima. São Paulo, 18.03.2020. Elsom Yamaguishi Yassuda - Administrador

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 35.300.514.611 - COMPANHIA FECHADA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.02.2020
1. Data, Hora e Local: Em 03.02.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Pau-
lo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca 
das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que 
trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos traba-
lhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Carlos Alberto Pinto Nogueira, como secretário. 5. Ordem do Dia: 
(i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, ao cargo de membro efetivo 
do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: 
As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e dis-
cussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 
1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Christiano Aquilles Gramlich das 
Neves, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apre-
sentada à Companhia em 30.01.2020, agradecendo o mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia en-
quanto exerceu referida função; 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Igor 
de Castro Camillo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1 – IFP/
RJ, CPF/MF nº. 090.464.367-05, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O man-
dato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do 
Conselheiro ora substituído, ou seja, até 07.03.2020, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu 
substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alte-
rações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de 
exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração 
arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, 
a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira mem-
bro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 
22.05.2019, às 09h00; (2) Luciano José Porto Fernandes, membro efetivo, eleito na Assembleia Geral de Consti-
tuição realizada em 07.03.2018, às 10h00 (“AGC 07/03/2018”); (3) Roberto Vollmer Labarthe, membro efetivo, 
eleito na AGC 07/03/2018; (4) Igor de Castro Camillo, membro efetivo, eleito nesta data; e (5) Sérgio Luiz Pe-
reira de Macedo, membro efetivo, eleito na AGC 07/03/2018; todos com mandato até 07.03.2020, devendo os mes-
mos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros 
da mesa e por suas acionistas. São Paulo/SP, 03.02.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente 
da Mesa e Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Va-
lença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lú-
cia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias 
Gerais nº. 01, às folhas 98 e 99. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Carlos Alberto Pinto Nogueira 
- Secretário. JUCESP nº 152.127/20-3 em 18.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35300023242 - 
COMUNICADO DE EXTRAVIO - Com sede na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, 
Torre Nações Unidas – Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, declara, para os devidos fins, que foram extraviados e perdidos dentro da própria 
empresa os documentos abaixo citados: - Registro nº 86.869/92-9 sessão de 11/06/1992 (trata-se 
de eleição/reeleição de diretoria); - Registro nº 198.483/92-2 sessão de 07/12/1992 (trata-se de registro 
de jornal D.O.E.); - Registro nº 198.484/92-6 sessão de 07/12/1992 (trata-se de registro de jornal 
Gazeta Mercantil). Ricardo Frederico Buarque Barbosa.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

“FASPAR S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES”
CNPJ (MF) Nº 01.590.442/0001-06 - NIRE Nº 35.300.148.223

Extrato da Ata da 24ª. Assembléia Geral Ordinária e 37ª. Assembléia Geral Extraordinária realizada aos 
18 de Fevereiro de 2020

Data e Hora: 18/02/2020, às 10 hrs; Local: Sede Social, em Valinhos, SP; Quorum de Instalação: Totalidade 
dos Acionistas; Composição da Mesa: Presidente: Eunice Rosa Mamprin; Secretário: Alexandre Luis Chiquetto; 
Convocação e Ordem do Dia: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, tendo sido também 
dispensada a leitura da Ordem do Dia; Deliberações Tomadas: Foram votadas e aprovadas por unanimidade 
de votos as seguintes Resoluções: 1. - Aprovação de Contas e Destinação do Resultado: 1.1. A Assembléia 
considerou sanada a falta da publicação do Aviso aos Acionistas a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76; 
1.2. Aprovados o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, 
correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2019, cujas peças contábeis foram publicadas no DOESP 
e no jornal “O DIA-SP”, dia 11/02/2020, pág. 03 e pág. 07, respectivamente; 1.3. Aprovadas sem reservas as 
demonstrações financeiras e contábeis, e as contas dos diretores e administradores relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019 e ratificados todos os seus atos; 1.4. Deliberou-se que o Lucro Líquido do Exercício de 2019, 
no montante de R$ 5.628.792, fosse transferido e alocado na conta de “Reserva de Retenção de Lucros”; 1.5. A 
Assembléia ratificou a distribuição de dividendos aos senhores Acionistas, no valor de R$ 3.661.327, ocorrida no 
transcorrer do exercício de 2019; 2. – Eleição e/ou reeleição dos membros do Conselho de Administração 
para o biênio 2020/2022: 2.1. Foram eleitos e/ou reeleitos para compor o Conselho de Administração para 
o biênio 2020/2022, os seguintes membros: Grupo Familiar (I): Reeleito o Sr. Cássio Marini, portador do CPF 
(MF) n° 024.985.848-70 e da RG n° 9.295.361-X-SSP-SP, residente e domiciliado em Valinhos, SP; Eleito o Sr. 
Augusto Eduardo Mamprin Brunello, portador do CPF (MF) n° 271.113.058-41 e da RG n° 32.338.981-8-SSP-SP, 
residente e domiciliado em Valinhos, SP; Grupo Familiar (II): Reeleita a Sra. Simone Rosa Trivellato, portadora do 
CPF (MF) n° 016.250.418-70 e da RG n° 7.210.870-8-SSP-SP, residente e domiciliada em Valinhos, SP; Reeleita 
a Sra. Maira Trivellato, portadora do CPF (MF) n° 252.543.258-44 e da RG n° 24.998.801-X-SSP-SP, residente 
e domiciliada em Vinhedo, SP; Grupo Familiar (III): Reeleita a Sra. Ivana Rosa Rovere, portadora do CPF (MF) 
n° 149.999.488-50 e da RG n° 13.585.312-6-SSP-SP, residente e domiciliada em Vinhedo, SP; Reeleito o Sr. 
Alexandre Luis Chiquetto, portador do CPF (MF) n° 108.078.088-22 e da RG n° 18.130.888-5-SSP-SP, residente 
e domiciliado em Jundiaí, SP; Grupo Familiar (IV): Reeleita a Sra. Eunice Rosa Mamprin, portadora do CPF 
(MF) n° 171.919.728-82 e da RG n° 20.210.182-4-SSP-SP, residente e domiciliada em Vinhedo, SP; Reeleita 
a Sra. Bianca Ferraz Mamprin, portadora do CPF (MF) n° 425.686.618-36 e da RG n° 52.834.145-5-SSP-SP, 
residente e domiciliada em Porto Feliz, SP; 2.2. Foram nomeados, para o 4º biênio 2020/2022, com mandato até a 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2022, para o cargo de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração, os seguintes Conselheiros: Presidente: Cássio Marini; e Vice-Presidente: Simone Rosa Trivellato; 
2.3. Os mandatos dos membros do Conselho de Administração ora eleitos findar-se-ão até a Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se em 2022, declarando a Sra. Presidente devidamente empossados em seus cargos os 
recém-eleitos membros do Conselho de Administração; 3. – Honorários do Conselho de Administração e da 
Diretoria: A Assembléia Geral deliberou pela manutenção da não percepção de qualquer tipo de remuneração 
pelos membros da Diretoria e do Conselho de Administração; 4. – Conselho Fiscal: Não houve solicitação para 
a instalação do Conselho Fiscal; Quorum de Deliberações: Aprovação por unanimidade de votos dos Acionistas 
presentes, deixando de votar os impedidos por Lei; Encerramento: Não havendo manifestação, encerraram-se 
os trabalhos; Aprovação e Assinaturas: A presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os Acionistas 
e demais membros ao final indicados; Formalidades Legais: A presente Ata é cópia autêntica da original. As) 
Eunice Rosa Mamprin – Presidente da Mesa. JUCESP registrado sob nº 136.731/20-0, em 13/03/2020 – GISELA 
SIMIEMA CESCHIN – Secretaria Geral.

“FASPAR S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES”
CNPJ (MF) Nº 01.590.442/0001-06 - NIRE Nº 35.300.148.223
Extrato da Ata da 14ª. Reunião Extraordinária do Conselho 

de Administração realizada aos 18 de Fevereiro de 2020 
Data e Hora: 18/02/2020, às 14 hrs; Local: Sede Social, em Valinhos, SP; Conselheiros e Diretores 
Presentes: Conselheiros Administrativos Presentes: Totalidade dos atuais membros integrantes do Conselho 
de Administração, eleitos de conformidade com deliberação tomada no transcorrer da Ata da 24ª.  Assembléia 
Geral Ordinária e 37ª. Assembléia Geral extraordinária  realizadas cumulativamente nesta mesma data, às 10 
hrs; Diretores Presentes: Valmik Antonio Mamprin, José César Trivellato e Antonio Romildo Rovere; Forma de 
Convocação e Ordem do Dia: Dispensada a convocação formal por Avisos, tendo sido também dispensada a 
leitura da Ordem do Dia; Composição da Mesa:  Presidente: Cássio Marini; Secretária: Simone Rosa Trivellato; 
Deliberações Tomadas: 1. Reeleição dos membros da Diretoria Executiva: 1.1. Foram reeleitos em sua 
Totalidade para o próximo biênio 2020/2022, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária  a realizar-se em 
2022, os atuais membros integrantes da Diretoria Executiva, a saber: Valmik Antonio Mamprin, portador do CPF 
(MF) nº 143.267.108-10 e da RG nº 3.578.648-6-SSP-SP, residente e domiciliado em Valinhos, SP; José César 
Trivellato, portador do CPF (MF) nº 234.496.088-00 e da RG nº 4.176.182-0-SSP-SP, residente e domiciliado em 
Vinhedo, SP; e  Antonio Romildo Rovere, portador do CPF (MF) nº 107.809.478-00 e da RG nº 2.634.253-4-SSP-
SP, residente e domiciliado em Louveira, SP; 1.2. Os mandatos dos Diretores Executivos ora eleitos findar-se-ão 
até a Assembléia Geral Ordinária  a realizar-se em 2022, declarando o Sr. Presidente devidamente empossados 
em seus cargos os recém-eleitos Diretores Executivos; Quorum de Deliberações: Aprovação por unanimidade 
de votos dos Conselheiros Administrativos presentes; Encerramento: Não havendo manifestação, encerraram-se 
os trabalhos; Aprovação e Assinaturas: A presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros 
e Diretores presentes; Conselheiros Administrativos Presentes: (aa) Cássio Marini, Augusto Eduardo Mamprin 
Brunello, Simone Rosa Trivellato, Maira Trivellato, Ivana Rosa Rovere, Alexandre Luis Chiquetto, Eunice Rosa 
Mamprin e Bianca Ferraz Mamprin; Diretores Executivos ora Reeleitos:  (aa) Valmik Antonio Mamprin, José 
César Trivellato e Antonio Romildo Rovere. Formalidades Legais: A presente Ata é cópia autêntica da original. 
As) Simone Rosa Trivellato – Secretária da Mesa. JUCESP registrado sob nº 136.732/20-3, em 13/03/2020 – 
GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretaria Geral.

Passageiros são autorizados a
desembarcar de cruzeiro no Recife
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Passageiros a bordo de um
cruzeiro atracado no Porto do
Recife foram autorizados a de-
sembarcar a partir da sexta-fei-
ra (20), após mais de uma sema-
na de isolamento devido a um
caso do novo coronavírus no
navio, informou a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

A retirada das 605 pessoas
do navio Silver Shadow, entre
passageiros e tripulantes, vai
ocorrer em cinco grupos, orga-
nizados conforme suas nacio-
nalidades e os respectivos
voos de retorno para seus paí-
ses de origem.

“Os primeiros grupos a de-
sembarcar serão dos passageiros

com destino a Austrália, Londres
e Europa”, disse a agência em
comunicado, indicando que a
operação deve ser concluída até
domingo (22).

O deslocamento será realiza-
do em voos providenciados
pela Royal Caribbean, empresa
controladora da Silversea Crui-
se, responsável pelo navio de
bandeira de Bahamas atracado
no Recife.

Entre as pessoas a bordo do
cruzeiro, estão três brasileiros
e dois uruguaios, que serão
transportados em voo charter,
também fretado pela operado-
ra. No total, as 605 pessoas que
estão no navio são de 18 nacio-
nalidades.

Passageiro com teste posi-
tivo

A embarcação está em isola-
mento desde a quinta-feira (12)
da semana passada, quando um
canadense de 78 anos apresen-
tou febre, tosse e dificuldade de
respirar, enquadrando-se como
caso suspeito de Covid-19. O
passageiro foi encaminhado
para um hospital particular na
capital pernambucana e poste-
riormente testou positivo para
o vírus.

Outro caso suspeito foi des-
cartado e, segundo a Anvisa, não
houve novas ocorrências duran-
te o período de isolamento.

“A Anvisa está realizando
inspeção a bordo para verificar

todas as condições de saúde
dos passageiros antes do de-
sembarque”, informou a agên-
cia, acrescentando que órgãos
de saúde e segurança pública
locais e federais foram mobili-
zados de forma conjunta para
a operação, de modo a também
manter a segurança dos morado-
res do Recife e da comunidade
no entorno.

O novo coronavírus, que sur-
giu na cidade chinesa de Wuhan
em novembro de 2019, já matou
cerca de 8 mil pessoas ao redor
do mundo. Até quinta-feira (19),
o Brasil havia registrado ao me-
nos 621 casos confirmados, se-
gundo o Ministério da Saúde, e
sete mortes. (Agencia Brasil)

O número de casos do Co-
vid-19 no Rio de Janeiro subiu
quase 60% em 24 horas. Na sex-
ta-feira (20), o estado tem 109
casos confirmados do corona-
vírus, 1701 suspeitos e duas
mortes. Os números são da se-
cretaria estadual de Saúde. O
número anterior era de 66 ca-
sos confirmados.

Número de casos  do
Covid-19 no Rio de

Janeiro  sobe para 109
Dos casos confirmados, 89

são na capital e 10 em Niterói.
Petrópolis tem dois casos.  Os
casos são restantes são nos
municípios de Petrópolis, Barra
Mansa, Guapimirim e Miguel
Pereira.

As duas mortes foram regis-
tradas em Miguel Pereira e em
Niterói. (Agencia Brasil)
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Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

José Artur Rodrigues Lima - Diretor Superintendente
Maura Andréa Fatori da Silva - Diretora

Claudir Galindo Mendonça - Diretor
Patrícia Pansonato Garcia Pagani - Contadora - CRC 1SP230236/O-4

ASPERBRAS BRASIL S.A.
CNPJ nº 03.690.841/0001-66

ATIVO Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 112 42 7.056 7.746
Contas a receber - - 72.436 71.085
Estoques - - 78.139 103.267
Adiantamentos - - 7.732 6.853
Tributos a recuperar 851 830 63.550 59.740
Partes relacionadas - - 63 450
Outros créditos - - 1.590 1.297
Contratos de mútuo - - 546 395
 963 872 231.112 250.833
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários - - 1.955 603
Tributos a recuperar - - 3.649 300
Contas a receber - - 8.819 7.907
Estoque - - 31.835 -
Depósitos judiciais 2 2 112 2.648
Crédito tributário 2.001 2.001 56.275 28.664
Adiantamentos - - 40.236 40.236
Investimentos em controladas 750.165 696.289 - -
Propriedade para investimento - - 23.668 23.668
Outros investimentos - - 351 237
Imobilizado - - 911.954 949.500
Intangível 855 - 4.743 3.497
Ativo direito de uso - - 222 -
 753.023 698.292 1.083.819 1.057.260

Total do ativo 753.986 699.164 1.314.931 1.308.093

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Passivo circulante
Fornecedores 804 5 69.899 50.871
Empréstimos e fi nanciamentos - - 66.268 112.896
Salários e encargos sociais 5 4 10.382 10.184
Obrigações tributárias - 4 1.840 1.820
Adiantamentos de clientes - - 8.854 15.817
Contas a pagar - - 8.830 690
Partes relacionadas 360 2.550 - 650
Contratos de mútuo - - 17.313 20.590
Passivo de aluguel e arrendamento - - 109 -
 1.169 2.563 183.495 213.518
Passivo não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - 219.102 232.440
Contratos de mútuo - - - 4.622
Tributos diferidos - - 573 476
Obrigações tributárias - - - 2.586
Adiantamentos de clientes - - 58.406 66.132
Provisão para demandas judiciais - - 77 77
Passivo de aluguel e arrendamento - - 116 -
 - - 278.274 306.333
Patrimônio líquido
Capital social 546.156 498.358 546.156 498.358
Reserva de capital 864 864 864 864
Reserva legal 9.137 9.137 9.137 10.001
Reservas de lucros 196.660 188.242 196.660 187.378
 752.817 696.601 752.817 696.601
Participação dos não controladores - - 100.345 91.641
Total do passivo e
 patrimônio líquido 753.986 699.164 1.314.931 1.308.093

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida - - 521.955 368.329
Custo dos produtos vendidos - - (390.153) (288.070)
Lucro bruto - - 131.802 80.259
Receitas/(despesas) operacionais
Comerciais - - (60.905) (40.843)
Gerais e administrativas (149) (137) (55.115) (55.075)
Depreciação - - (7.727) (7.556)
Resultado de equivalência patrimonial 10.122 (310) - -
Perdas/Ganhos - - (1.122) (514)
Provisão de perdas - - (2.074) -
Reversão de provisão - - 270 46
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas - - (1.166) 3.386
Resultado operacional 9.973 (447) 3.963 (20.297)

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)
Ajustes para reconciliar o resultado ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação - - 25.988 18.488
Resultado da
 equivalência patrimonial (10.122) 310 - -
Alienação do ativo imobilizado - - 66.541 11.305
Ajuste de exercícios anteriores 216 16 - -
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa - - 325 266
Ajuste de exercícios anteriores - (16) 216 (924)
Variação cambial não realizada - - (6.465) (253)
Efeito ajuste a valor presente - - (528) 947
Resultado não controladores - - (348) 506
 (84) (131) 95.899 29.388
(Decréscimo)/acréscimo nos
 ativos e passivos operacionais
Contas a receber - - (2.588) (28.355)
Estoques - - (6.707) 4.916
Tributos a recuperar (21) (88) (7.159) (2.439)
Adiantamentos a fornecedores - - (879) 5.874
Outros créditos - - (293) (1.109)
Partes relacionadas a receber - - 387 (300)
Contratos de mútuo - - (8.050) 24.905
Crédito tributário - - (373) -
Depósitos judiciais - - 2.536 (21)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social diferidos - (68) (27.141) (18.036)
Fornecedores 799 1 26.021 6.889
Salários e encargos sociais 1 2 198 3.733
Obrigações tributárias (4) 4 (2.566) (1.944)
Títulos e valores mobiliários - - (1.352) (583)
Partes relacionadas a pagar (2.190) 2.550 (650) 650
Contas a pagar - - 8.140 (1.310)
Adiantamentos de clientes - - (14.689) (13.947)
Caixa líquido (aplicado nas) prove-
 niente das atividades operacionais (1.499) 2.270 60.734 8.311
Das atividades de investimento
Aquisições de ativo
 imobilizado e intangível (855) - (56.381) (94.117)
Baixa ativo imobilizado - - 152 -
Outros investimentos - - (114) -
Direito de uso - - (222) -
Adiantamento para futuro
 aumento de capital (12.190) (1.869) - -
Aporte de capital (32.194) (102.800) - -
Dividendos recebidos 630 9.635 - -
Propriedade para investimento - - - (23.668)
Caixa líquido (aplicado nas)
 atividades de investimento (44.609) (95.035) (56.565) (117.785)
Das atividades de fi nanciamento
Empréstimos e fi nanciamentos - - (59.966) (16.603)
Arrendamento aluguel - - 225 -
Aumento de capital 47.798 94.781 47.798 94.781
Aumento de capital - não controladores - - 8.704 16.362
Distribuição de lucros (1.620) (2.080) (1.620) (2.080)
Caixa proveniente das (aplicado
 nas) atividades de fi nanciamento 46.178 92.701 (4.859) 92.460
Aumento líquido/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa 70 (64) (690) (17.014)
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício 42 106 7.746 24.760
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi nal do exercício 112 42 7.056 7.746
Aumento líquido/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa 70 (64) (690) (17.014)

 Controladora Consolidado

 2019 2018 2019 2018 

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)

Total do resultado abrangente do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)

Relatório da Diretoria

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado individual e consolidado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para individuais e consolidados
Exercícios fi ndos em 31.12.2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente individual e consolidado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

     Reservas de lucros
 Capital Capital Social a Reserva Reserva Reserva para investi- Lucros Patrimônio líquido
Saldos em 31 de social integralizar de capital legal mentos e capital de giro acumulados da controladora
 dezembro de 2017 (reapresentado) 421.410 (17.833) 864 9.137 190.779 - 604.357
Ajuste de exercícios anteriores - - - - (16) - (16)
Aumento de capital 95.000 - - - - - 95.000
Capital social a integralizar - (95.000) - - - - (95.000)
Integralização de capital - 94.781 - - - - 94.781
Distribuição de Lucros - - - - (2.080) - (2.080)
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (441) (441)
Transferência para reserva de lucros - - - - (441) 441 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 516.410 (18.052) 864 9.137 188.242 - 696.601
Ajuste de exercícios anteriores - - - - 216 - 216
Aumento de capital 35.000 - - - - - 35.000
Reserva legal - - - 491 - (491) -
Capital social a integralizar - (35.000) - - - - (35.000)
Integralização de capital - 47.798 - - - - 47.798
Distribuição de Lucros - - - - (1.620) - (1.620)
Lucro líquido do exercício - - - - - 9.822 9.822
Transferência para reserva de lucros - - - - 9.331 (9.331) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 551.410 (5.254) 864 9.628 196.169 - 752.817

Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo
em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.                                                                                                   São Paulo, 17 de Março de 2020.

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Despesas fi nanceiras (190) (255) (15.141) (8.818)
Receitas fi nanceiras 39 193 4.429 3.684
Variação cambial, líquida - - (6.404) 8.214
Resultado antes do imposto de
 renda e da contribuição social 9.822 (509) (13.153) (17.217)
Imposto de renda e
 contribuição social - corrente - - (3.915) (2.235)
Imposto de renda e
 contribuição social - diferido - 68 27.238 18.505
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)
Atribuído à:
Participação dos controladores - (441) 9.822 (441)
Participação dos não controladores - - 348 (506)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)
Lucro/Prejuízo líquido por ação 17,98 (0,88)

 Controladora Consolidado
Atribuído à: 2019 2018 2019 2018 
Participação dos controladores 9.822 (441) 9.822 (441)
Participação dos não controladores - - 348 (506)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 9.822 (441) 10.170 (947)

As notas explicativas e o relatório do auditor independente encontram-se disponíveis na sede da empresa.

CKPAR Participações Societárias S/A - CNPJ 07.896.414/0001-90
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado - Exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo  2019 2018
Ativo circulante  91 103
Caixa e equivalentes de caixa  28 42
Tributos a recuperar  63 61
Ativo não circulante  95.305 87.907
Investimento  95.305 87.907
Total do ativo  95.396 88.010
Passivo e patrimônio líquido  2019 2018
Passivo circulante  65 453
Fornecedores  - 1
Salários e encargos sociais a recolher  2 2
Partes relacionadas  63 450
Provisão para perdas com investimentos  1.537 -
Total do passivo não circulante  1.537 -
Patrimônio líquido  93.794 87.557
Capital social  81.683 75.014
Reserva Legal  414 414
Reservas de lucros  11.697 12.129
Total do passivo e patrimônio líquido  95.396 88.010 Das atividades operacionais 2019 2018

Prejuízo do exercício (472) (1.001)
Ajustes de exercícios anteriores 40 (158)
Resultado da equivalência patrimonial 383 931
 (49) (228)
(Decréscimo)/acréscimo nos ativos 
 e passivos operacionais
Impostos a recuperar (2) (8)
Salários e encargos sociais - 1
Fornecedores (1) 1
Partes relacionadas (387) 450
Caixa gerado das operações (439) 216
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades operacionais (439) 216

  2019 2018
Receitas/(despesas) operacionais:
Gerais e administrativas  (69) (49)
Resultado de equivalência patrimonial  (383) (931)
Resultado operacional  (452) (980)
Despesas fi nanceiras  (28) (43)
Receitas fi nanceiras  8 22
Resultado do exercício antes do IR e da CS  (472) (1.001)
Imposto de renda e contribuição social  - -
Prejuízo do exercício  (472) (1.001)
Prejuízo líquido por ação  (0,12) (0,27)

 2019 2018
Prejuízo do exercício (472) (1.001)
Total do resultado abrangente do exercício (472) (1.001)

 Capital Capital social Reserva Reservas Lucros (Prejuízos)
 social a integralizar legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)  60.852   (1.550)  414   13.288   -   73.004 
Ajuste de exercícios anteriores  -   -   -   (158)  -   (158)
Aumento de Capital Social  15.518   -   -   -   -   15.518 
Capital social a integralizar  -   (15.518)  -   -   -   (15.518)
Integralização de capital   -   15.712   -   -   -   15.712 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (1.001)  (1.001)
Absorção de prejuízo com reserva   -   -   -   (1.001)  1.001   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018   76.370   (1.356)  414   12.129   -   87.557 
Ajuste de exercícios anteriores  -  -  -   40  -   40 
Aumento de capital  5.508   -   -   -   -   5.508 
Capital social a integralizar  -   (5.508)  -   -   -   (5.508)
Integralização de capital   -   6.669   -   -   -   6.669 
Prejuízo do exercício  -   -   -   -   (472)  (472)
Absorção de prejuízo com reserva   -   -   -   (472)  472   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  81.878   (195)  414   11.697   -   93.794

A Diretoria
Patrícia Pansonato Garcia Pagani
Contadora - CRC 1SP 230236/O-4

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas 
Explicativas e o relatório do auditor independente 
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Das atividades de investimento 2019 2018
Adições/baixas no investimento (6.244) (17.101)
Lucros recebidos - 915
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (6.244) (16.186)
Das atividades de fi nanciamento 
 (com cotistas e com terceiros)
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - (329)
Aumento de capital social 6.669 15.712
Distribuição de lucros - -
Caixa usado nas atividades de fi nanciamento 
 com acionistas 6.669 15.383
Redução de caixa e equivalentes de caixa (14) (587)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  42    629 
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício  28    42 
Redução de caixa e equivalentes de caixa  (14) (587)

 Capital (-) Capital a Reserva Reserva Lucros
 social  Integralizar de Capital de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 382.000 (7.220) - 60.228 - 435.008
Aumento de capital 147.840 7.220 - - - 155.060
Capital a integralizar - (40.000) - - - (40.000)
Resultado do exercício - - 4.314 (4.314) (1.072) (1.072)
Transferência para reserva de lucros - - - (1.072) 1.072 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 529.840 (40.000) 4.314 54.842 - 548.996
Ajuste de exercício anterior - - - 286 - 286
Capital a integralizar - 37.620 - - - 37.620
Resultado do exercício - - 17.530 (17.530) (9.146) (9.146)
Transferência para reserva de lucros - - - 9.146 9.146 18.292
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 529.840 (2.380) 21.844 46.744 - 596.048

Greenplac Tecnologia Industrial Ltda.
CNPJ nº 03.801.905/0001-59

José Artur Rodrigues Lima – Administrador Geral
Valmir Antônio de Souza – Administrador Adjunto

Thiago Valério Maia – Contador – CRC SP303.711/O-8

Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado individual e consolidado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente individual e consolidado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa individuais e consolidados 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)ATIVO Controladora Consolidado

 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.072 1.569 2.120 1.845
Contas a receber 34.596 31.465 36.397 31.558
Estoques 21.860 16.708 22.815 19.502
Adiantamentos 5.021 4.612 5.056 4.783
Tributos a recuperar 21.468 24.129 22.982 26.518
Partes relacionadas - - 926 926
Contratos de mútuo 388 394 388 394
Outros créditos - 635 93 761
Total do ativo circulante 85.405 79.512 90.777 86.287
Ativo não circulante
Crédito tributário 37.221 12.312 41.887 14.922
Tributos a recuperar 3.649 300 3.649 300
Depósitos judiciais 77 1.459 77 1.459
Adiantamentos 40.236 40.236 40.236 40.236
Investimentos 43.670 45.533 - -
Outros Investimentos 237 237 237 237
Imobilizado 747.177 760.330 786.479 807.257
Intangível 3.574 3.393 3.574 3.393
Total do ativo
 não circulante 875.841 863.800 876.139 867.804

Total do ativo 961.246 943.312 966.916 954.091

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora Consolidado
Passivo circulante 2019 2018 2019 2018
Empréstimos e fi nanciamentos 62.319 83.475 62.319 83.475
Fornecedores 23.805 10.897 24.537 11.280
Salários e encargos sociais 4.638 4.719 4.940 4.909
Partes relacionadas 6.627 500 6.627 500
Obrigações tributárias 777 843 785 868
Adiantamentos de clientes 35 6.155 35 6.155
Contratos de mútuo 17.313 11.353 21.941 16.912
Contas a pagar 3.905 541 3.905 541
Total do passivo circulante 119.419 118.483 125.089 124.640
Passivo não circulante
Obrigações tributárias - 1.422 - 1.422
Adiantamentos de clientes 41.103 48.829 41.103 48.829
Empréstimos e fi nanciamentos 204.675 225.582 204.675 225.582
Impostos Diferidos Passivo - - - -
Contratos de mútuo - - - 4.622
Total do passivo não circulante 245.778 275.833 245.778 280.455
Patrimônio líquido
Capital social 527.460 489.840 527.460 489.840
Reserva de Capital 21.844 4.314 21.844 4.314
Reserva de lucros 46.745 54.842 46.745 54.842
Total do Patrimônio líquido 596.049 548.996 596.049 548.996
Total do passivo
 e patrimônio líquido 961.246 943.312 966.916 954.091

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 9.146 (1.072) 9.146 (1.072)
Ajustes para reconciliar o resultado ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais:
Ajuste de exercício anterior - - 286 -
Depreciação e amortização 19.418 11.071 20.996 11.716
Resultado de equivalência patrimonial 6.098 2.147 - -
Alienação de ativo imobilizado 19.320 4.544 26.562 7.058
Variação cambial (8.707) (4.345) (8.707) (4.345)
Encargos de
 empréstimos e fi nanciamentos 5.875 3.519 5.875 3.519
 51.150 15.864 54.158 16.877
(Decréscimo)/acréscimo líquido nos
 ativos e passivos operacionais
Contas a receber (3.131) (28.438) (4.839) (28.531)
Estoques (5.152) (11.646) (3.313) (14.440)
Tributos a recuperar (25.597) (7.677) (26.778) (9.746)
Adiantamentos (409) 5.907 (273) 5.739
Outros créditos 635 (447) 670 (573)
Contrato de Mútuo 6 10.959 6 10.959
Partes relacionadas 23.440 500 23.440 535
Depósitos judiciais 1.382 (23) 1.382 (23)
Fornecedores 12.908 (401) 13.257 (266)
Salários e encargos sociais (80) 3.001 31 3.014
Impostos e contribuições a recolher (1.487) (1.552) (1.505) (2.541)
Contas a pagar 3.905 541 (1.649) 10.722
Adiantamentos de clientes (13.846) (21.424) (13.846) (21.424)
Caixa líquido proveniente das (apli-
 cado nas) atividades operacionais 43.724 (34.836) 40.741 (29.699)
Das atividades de investimento
Adiantamento para Futuro
 Aumento de Capital - AFAC (3.950) (1.500) - -
Adições de intangível (1.026) (501) (1.026) (501)
Adições de ativo imobilizado (24.740) (61.243) (25.935) (68.164)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (29.716) (63.244) (26.961) (68.665)
Das atividades de fi nanciamento
 (com cotistas e com terceiros)
Empréstimos e fi nanciamentos captados 39.340 14.000 39.340 14.000
Aumento de capital 37.620 115.060 37.620 115.060
Pagamentos de
 empréstimos e fi nanciamentos (90.465) (41.877) (90.465) (41.877)
Caixa líquido proveniente
 das (aplicado nas) atividades
  de fi nanciamento (13.505) 87.183 (13.505) 87.183
Aumento líquido/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa 503 (10.897) 275 (11.181)
Caixa e equivalentes
 de caixa no início do exercício 1.569 12.466 1.845 13.026
Caixa e equivalentes
 de caixa no fi nal do exercício 2.072 1.569 2.120 1.845
Aumento líquido/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa 503 (10.897) 275 (11.181)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita líquida 233.633 87.390 247.441 94.933
Custo dos produtos vendidos (167.709) (69.602) (183.202) (77.306)
Lucro bruto 65.924 17.788 64.239 17.627
Receitas/(despesas) operacionais:
Comerciais (33.826) (16.410) (33.976) (16.410)
Gerais e administrativas (27.415) (20.066) (28.294) (22.571)
Depreciação (6.241) (5.665) (6.360) (5.782)
Resultado de
 equivalência patrimonial (6.098) (2.147) - -
Outras receitas e despesas
 operacionais, líquidas 3.633 2.787 (399) 2.849

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 9.146 (1.072) 9.146 (1.072)
Total do resultado abrangente do exercício 9.146 (1.072) 9.146 (1.072)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado operacional (4.023) (23.713) (4.790) (24.287)
Despesas fi nanceiras (9.331) (4.476) (10.369) (4.881)
Receitas fi nanceiras 1.245 573 1.284 599
Variação cambial líquida (3.654) 12.489 (3.654) 12.489
Resultado do exercício
 antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social (15.763) (15.127) (17.529) (16.080)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social diferidos 24.909 14.055 26.675 15.008
Lucro líquido/
 (prejuízo) do exercício 9.146 (1.072) 9.146 (1.072)

As notas explicativas e o parecer dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da empresa.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011992-73.2019.8.26.0007 O(A) 

MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 

Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO GUEDES DE 

OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Fotógrafo, RG 13864432, CPF 164.614.604-20, que por este Juízo, tramita 

de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo - COHAB. 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 

(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2020.

1ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO 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, Agente Fiduciário do SFH,
venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo referido, o
imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos proprietários, para
pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante no prazo
impreterível de 08 dias, sob pena de 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 no ato da
compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência da CAIXA. As
despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  registro,
impostos e taxas correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do dia, hora e local da realização
do presente leilão. 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. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595. E-mail:
sp@afdsp.com.br.

DATA: 09/04/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP

102354129802-4 - SED: 10354/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): EMILIA EMIKO TOMITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
PROFESSORA, RG: 15.183.482-9 CPF: 348.973.649-49. Imóvel sito à: RUA CASTRO
ALVES Nº 301, APARTAMENT O Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO CIPRESTE, NO 37º
SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP. Com uma área útil de 53,24m2, uma
área comum de 8,80m2, e a área total de 62,04m2, com uma fração ideal de terreno
de 0,530%.

São Paulo, 21/03/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

21 – 30/03 - 09/04/2020

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 784.093 em 17 de dezembro de 2019 a
requerimento de RAFAEL DE CARVALHO FORTE, brasileiro, empresário, RG nº
26.780.265-1SSP/SP e CPF nº 280.826.548-48 casado sob o regime da comunhão de
bens, na vigência da Lei 6015/77 com KARINA UCHÔA ROSA FORTE, brasileira,
empresária, RG nº 11.106.030-8SSP/SP e CPF nº 276.627.748-05, residentes e
domiciliados na Rua Tabaré nº 521, Jardim Beatriz, cep 04446-000, FAZ SABER aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Rafael de
Carvalho Forte assistido de sua mulher Karina Uchôa Rosa Forte, acima qualificados,
requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071
da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre uma casa e respectivo terreno, situados na Rua Traituba
nº 455, na Saúde – 21º Subdistrito, devidamente descritos e caracterizado na matrícula
nº 50.289 no 14º Registro de Imóveis, de propriedade de SEA-PHARMA COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ nº 53.474.789/0001-89, baixada e inapta,
alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 23 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo
de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento
65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 06 e 21/03

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: 23/03/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP

Contrato: 102374002365-3 - SED: 628 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): 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. Ap artamento
sob nº 102 contendo área privativa de 49,42 metros quadrados, área comum de 39,57
metros quadrados, e a área total de 88,99 metros quadrados, correspondendo-lhe a
fração ideal no terreno de 0,009391 ou 13,002 metros quadrados. A vaga sob nº 88-
GSP para abrigar um automóvel de passeio, com auxilio de manobrista, contendo área
privativa de 9,90 metros quadrados, área comum de 3,95 metros quadrados, e a área
total de 13,85 metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de
0,000940 ou 1,301 metros quadrados. Lance Mínimo Previsto: R$ 304.000,00.

São Paulo, 03/03/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.

Leiloeiro Oficial

03 - 13 - 23/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 19/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B51590 - CONTRATO: 1181641349317 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA ELLIAS MAAS, 300, CASA 10 , BLOCO B ,
CONDOMINIO PARQUE DAS ARVORES ,CAPAO REDONDO, 29º SUBDISTRITO ,
SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP: 05859-000.
GERALDO MAGELA MACHADO , BRASILEIRO, METALURGICO, CPF: 941.698.708-
59, CI: 10962591 SSP/SP Casado(a) COM MARIA DAS GRACAS GOMES MACHADO,
BRASILEIRA , DO LAR , CPF 392.632.218-71, CI: 97331338 SSP/SP.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

19 - 20 - 21/03/2020
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS - PROCESSO nº1127636-64.2016.8.26.0100 o MM. Juiz da 43ª
vara cível do foro central cível - João Mendes Junior, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da lei, faz saber o
réu CRISTIANO ADALBERTO GRAEFF, portador da cédula de identidade RG nº 9.059.615.361 SSP/RS e
inscrito no CPF/MF sob o nº 693.057.140-72, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de
Pagamento Cumulada Com Cobrança - Locação de Imóvel, por Jeniffer Jeon e outro. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente editalconteste a ação. Não sendo contestada no prazo
retro,presumir-se-ão aceitos pelo réu,como verdadeiros,os fatos articulados pelo autor. Será o edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. 20, 23 e 24/03

CDMD COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
CNPJ 07.534.990/0001-97 - NIRE 35.2.2004796-0
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020.
Data e Horário:  09 de março de 2020, às 10:00 horas. Local:  Sede social da CDMD COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. (“Sociedade”), com sede no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 1.725, Sobreloja, sala 01, Bairro 
Vila Leopoldina, CEP 05314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.534.990/0001-97, com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.2.2004796-0, em sessão de 
05.08.2005 (“Contrato Social”), e última alteração contratual (24ª) arquivada na JUCESP sob o 
nº 448.264/19-5 em sessão de 21 de agosto de 2019. Convocação:  Fica dispensada a 
publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Quórum:  
Presentes os quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme 
atestam as assinaturas no Livro de Presença de Quotistas. Mesa: Presidente:  Márcia 
Dahruj Secretário:  Cláudio Dahruj Ordem do dia:  Examinar, discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação da redução do capital em 
decorrência do encontro de contas contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do 
Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de 2019 com empresas do mesmo Grupo 
Econômico e; (b) Aprovação da Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária 
para cumprimento dos artigos 1.082 e 1084 do Código Civil. Deliberações:  Colocada a matéria 
em discussão e votação, os quotistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, tomaram as seguintes deliberações: (a) Aprovadas sem ressalvas a proposta de 
redução de capital, em decorrência do encontro de contas contábeis de um conjunto de Ativos e 
Passivos oriundos do Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de 2019 com empresas do 
mesmo Grupo Econômico, resolvendo assim, as sócias quotistas reduzir o capital social na 
proporção atribuída a cada empresa do Grupo Econômico, ou seja, um montante total de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ficando o capital social reduzido para R$ 5.160.712,00 
(cinco milhões, cento e sessenta mil e setecentos e doze reais). (b) Aprovado por unanimidade 
a Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para cumprimento dos artigos 
1082 e 1084 do Código Civil; Lavratura e Aprovação da Ata:  Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a 
Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada 
conforme, foi por todos assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma, certificando que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da 
Sociedade. São Paulo/SP, 09 de março de 2020. Sra. Márcia Dahruj - Presidente, Sr. Cláudio 
Dahruj - Secretário. Quotistas presentes: CD Holding Ltda. e MD Holding Ltda. A presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MÁRCIA DAHRUJ – Presidente - CLÁUDIO DAHRUJ 
Secretário

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ nº 05.341.549/0001-63 / NIRE 35.300.314.611

AVISO AOS ACIONISTAS
TARPON INVESTIMENTOS S.A. (“TISA” ou “Companhia”), em atendimento ao 
disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, vem, por meio deste, 
comunicar aos seus acionistas que os documentos e informações relacionados às 
matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre 
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019 encontram-se à disposição na sede da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre l – Capital 
Building, conjuntos nº. 121, 122, 123 e 124, 12º andar, CEP 05.679-010 e no site da 
Companhia (www.tarponinvest.com.br), na forma da legislação aplicável.

Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação 
aplicável será realizada pela Companhia nos jornais habituais.

São Paulo, 20 de março de 2020.

JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO
Presidente do Conselho de Administração

Jornal
ODIASP

Ligue:

3258-0273
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INTERCEMENT BRASIL S.A. E CONTROLADAS
CNPJ nº 62.258.884/0001-36

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se 
à disposição para quaisquer esclarecimentos.                                                                                  São Paulo, 20 de março de 2020 A  Administração

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018  

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(reapre- 
sentado)

(reapre- 
sentado)

Receita Líquida 1.905.624 1.819.492 1.893.597 1.806.582

Custo das Vendas e dos Serviços (1.997.344) (2.041.455) (1.885.865) (1.932.923)

(Prejuízo) Lucro Bruto (91.720) (221.963) 7.732 (126.341)

Receitas (Despesas) Operacionais

Despesas administrativas e comerciais (196.068) (184.842) (202.722) (191.105)

Equivalência patrimonial 11.645 44.463 – –

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (539) 2.020 (1.520) 2.031

Prejuízo antes do Resultado Financeiro (276.682) (360.322) (196.510) (315.415)

Resultado Financeiro

Variação cambial (5.019) (97.768) (5.019) (97.896)

Receitas financeiras 53.211 131.789 54.527 132.892

Despesas financeiras (343.147) (269.302) (346.176) (274.434)

Prejuízo antes do Imposto de Renda

 e da Contribuição Social (571.637) (595.603) (493.178) (554.853)

Imposto de Renda e Contribuição Social 5.870 (49.165) 109 (54.666)

Prejuízo do Exercício (565.767) (644.768) (493.069) (609.519)

Prejuízo Atribuído a

Participação controladora (565.767) (644.768) (565.767) (644.768)

Participação não controladora – – 72.698 35.249

Prejuízo por Ação

Básico/diluído por ação ON - R$ (0,30) (0,75) (0,30) (0,75)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018  

(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(reapre- 
sentado)

(reapre- 
sentado)

Prejuízo do exercício (565.767) (644.768) (493.069) (609.519)

Resultado abrangente total do exercício (565.767) (644.768) (493.069) (609.519)

Resultado abrangente atribuível a

Participação controladora (565.767) (644.768) (565.767) (644.768)

Participação não controladores – – 72.698 35.249
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2019 2018 01/01/2018 2019 2018 01/01/2018

Ativo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 342.011 170.129 204.897 379.881 181.088 210.187
Títulos e valores mobiliários 1.000 – 118.562 1.000 – 118.562
Contas a receber de clientes 43.783 40.172 36.020 43.631 39.654 35.594
Estoques 289.990 434.788 457.293 267.839 404.397 434.078
Impostos a recuperar 70.881 61.493 56.257 71.849 62.415 57.382
Outros créditos 44.066 64.101 32.461 43.279 64.667 33.309
Total do ativo circulante 791.731 770.683 905.490 807.479 752.221 889.112
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários 4.550 4.550 4.671 5.753 5.935 8.151
Contas a receber de clientes 1.877 2.890 4.155 1.877 2.890 4.155
Partes relacionadas 26.100 4.300 5.850 26.200 4.400 5.950
Estoques 138.359 69.296 40.288 138.359 69.296 40.288
Impostos a recuperar 127.490 264.350 9.671 127.490 264.350 9.671
Depósitos judiciais 70.826 73.897 72.613 70.968 74.022 72.728
Instrumentos financeiros derivativos 16.612 14.926 26.555 16.612 14.926 26.555
Outros créditos 60.030 32.306 36.494 61.183 33.346 38.675
Propriedade para investimentos 4.782 17.901 28.099 4.782 17.901 28.099
Investimentos:
 Em controladas 251.908 296.589 259.535 – –
 Outros – – 265 8 8 8
Imobilizado 1.626.672 1.632.856 1.876.365 1.905.068 1.963.416 2.221.686
Direito de uso em arrendamentos 201.334 – – 201.425 – –
Intangível:
 Ágio 301.312 301.312 301.312 301.312 301.312 301.312
 Outros intangíveis 179.335 192.482 144.405 210.895 221.628 172.682
Total do ativo não circulante 3.011.187 2.907.655 2.810.278 3.071.932 2.973.430 2.929.960

      
Total do ativo 3.802.918 3.678.338 3.715.768 3.879.411 3.725.651 3.819.072

Controladora Consolidado
2019 2018 01/01/2018 2019 2018 01/01/2018

Passivo e patrimônio líquido
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Passivo circulante
Fornecedores 299.392 447.618 318.057 284.943 400.039 282.498
Debêntures 719.975 469.743 419.482 719.975 469.743 419.482
Empréstimos e financiamentos 13.883 13.719 328.305 13.883 13.719 333.967
Juros a pagar 33.117 65.662 92.573 33.117 65.662 92.595
Impostos e obrigações a pagar 138.248 154.382 95.421 141.506 160.091 99.382
Salários e encargos sociais 45.206 49.265 52.146 45.343 49.401 52.281
Dividendos e juros sobre o 
 capital próprio – – 128.550 – – 143.180
Adiantamentos de clientes 8.629 6.953 8.523 8.599 6.827 8.530
Partes relacionadas 46.890 54.910 437.274 46.890 54.910 437.274
Passivos de arrendamento 112.247 – – 112.275 – –
Outras obrigações 39.092 33.434 31.275 39.015 33.546 29.462
Total do passivo circulante 1.456.679 1.295.686 1.911.606 1.445.546 1.253.938 1.898.651
Passivo não circulante
Debêntures 940.656 1.410.631 1.680.269 940.656 1.410.631 1.680.269
Empréstimos e financiamentos 251.888 263.873 75.675 251.888 263.873 75.675
Provisão para riscos tributários, 
 cíveis e trabalhistas 19.845 30.585 44.604 20.479 31.280 45.312
Provisão para reconstituição 
 ambiental e descomissionamento 
  de ativos 29.227 27.616 63.608 29.227 27.616 63.608
Impostos e obrigações a pagar 26.096 15.576 18.134 26.096 15.576 18.134
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 161.106 160.404 159.132 161.106 160.404 159.132
Passivos de arrendamento 124.219 – – 124.282 – –
Instrumentos financeiros – 1.346 – – 1.346 –
Outras obrigações 86.239 99.891 33.218 113.484 127.363 60.907
Total do passivo não circulante 1.639.276 2.009.922 2.074.640 1.667.218 2.038.089 2.103.037
Patrimônio líquido
Capital social 2.865.528 1.965.528 786.644 2.865.528 1.965.528 786.644
Reserva de lucros – 748.450 639.358 – 748.450 639.358
Reservas de incentivos fiscais 117.619 117.619 117.619 117.619 117.619 117.619
Ajustes de avaliação patrimonial 92 92 92 92 92 92
Prejuízos acumulados (2.276.276) (2.458.959) (1.814.191) (2.276.276) (2.458.959) (1.814.191)
Patrimônio líquido atribuível a 
 proprietários da controladora 706.963 372.730 (270.478) 706.963 372.730 (270.478)
Participação não controladores – – – 59.684 60.894 87.862
Total do patrimônio líquido 706.963 372.730 (270.478) 766.647 433.624 (182.616)
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 3.802.918 3.678.338 3.715.768 3.879.411 3.725.651 3.819.072

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(reapre- 
sentado)

(reapre- 
sentado)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (571.637) (595.603) (493.178) (554.853)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas 
  (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação, amortização e exaustão 234.936 220.646 258.076 244.777
 Amortização direito de uso em arrendamentos 69.535 – 69.651 –
 Resultado de equivalência patrimonial (11.645) (44.463) – –
 Reversão de provisões para perdas eventuais, líquidas (11.504) 36.321 (14.661) 36.472
 Recuperação de impostos 7.100 (134.642) 7.100 (134.642)
 Provisão para perdas estoques 22.810 61.182 22.810 61.182
 Juros, encargos provisionados e variações cambiais 261.131 199.197 261.371 199.424
 Ganho na venda de ativo imobilizado (41.199) (25.648) (41.199) (25.648)
 Baixa de ativo imobilizado 92.140 12.915 92.140 12.937
 Ajuste ao valor recuperável (39.863) 154.296 (39.863) 154.296
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas (10.200) (62.631) (5.160) (54.581)
 Contas a receber de clientes (2.576) (14.608) (2.942) (14.455)
 Estoques 42.491 (68.720) 42.415 (68.853)
 Impostos a recuperar 59.898 (5.495) 59.403 (5.292)
 Outros créditos (9.144) 2.101 (8.953) 3.047
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Partes relacionadas (126.587) 130.640 (102.779) 117.711
 Fornecedores 15.618 (18.917) 15.967 (18.815)
 Salários e férias a pagar (3.582) (2.671) (3.584) (2.680)
 Outras obrigações e contas a pagar (15.655) 46.208 (19.904) 47.548
 Contingências a pagar (11.997) (6.689) (11.997) (6.689)
 Impostos e obrigações a pagar (113) (14.730) 1.292 (12.103)

(50.043) (131.311) 86.005 (21.217)
Imposto de renda e contribuição social pagos – – (6.027) (6.390)
 Dividendos recebidos 18.476 – – –
Juros pagos (168.645) (192.130) (168.645) (192.321)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (200.212) (323.441) (88.667) (219.928)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas (1.025) 118.561 (1.053) 120.748
Aquisição de imobilizado (194.109) (156.216) (195.483) (157.687)
Adições ao intangível (19.937) (11.994) (29.264) (22.018)
Aumento do investimento – (200) – –
Recebimento pela venda de ativo imobilizado 13.559 5.845 13.559 5.845
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (201.512) (44.004) (212.241) (53.112)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital 900.000 62.629 900.000 62.629
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures (234.323) (349.065) (234.323) (354.876)
Recebimento pela venda de investimento – 49.136 – 49.136
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas – 550 – 550
Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos – – (73.869) (82.931)
Partes relacionadas (11.324) 560.824 (11.324) 560.823
Contraprestação de arrendamentos (80.728) – (80.764) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 573.625 324.074 499.720 235.331
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 171.901 (43.371) 198.812 (37.709)
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes de Caixa (19) 8.603 (19) 8.603
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 170.129 204.897 181.088 210.194
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 342.011 170.129 379.881 181.088

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros
Capital  
social

Transações com acionistas  
não controladores

Incentivos  
fiscais

Ajustes de avaliação  
patrimonial

Prejuízos  
acumulados

Atribuível a proprietários  
da controladora

Participação não  
controladora

Total do  
patrimônio líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 786.644 639.358 117.619 92 (1.807.622) (263.909) 91.462 (172.447)
Ajustes de anos anteriores – – – – (6.569) (6.569) (3.600) (10.169)
Saldo em 01 de janeiro de 2018 (reapresentado) 786.644 639.358 117.619 92 (1.814.191) (270.478) 87.862 (182.616)
Prejuízo do exercício – – – – (644.768) (644.768) 35.249 (609.519)
Aumento de capital 1.178.884 – – – – 1.178.884 – 1.178.884
Dividendos pagos – – – – – – (68.302) (68.302)
Ganhos com alienação de participação em controlada – 29.403 – – – 29.403 1.676 31.079
Ganhos com transações com acionistas – 84.098 – – – 84.098 – 84.098
Perda na variação de participação – (4.409) – – – (4.409) 4.409 –
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 (reapresentado) 1.965.528 748.450 117.619 92 (2.458.959) 372.730 60.894 433.624
Absorção de prejuízos acumulados – (748.450) – – 748.450 – – –
Prejuízo do exercício – – – – (565.767) (565.767) 72.698 (493.069)
Aumento de capital 900.000 – – – – 900.000 – 900.000
Dividendos pagos – – – – – – (73.908) (73.908)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.865.528 – 117.619 92 (2.276.276) 706.963 59.684 766.647

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

A DIRETORIA  NELSON NÓBREGA DA COSTA - Contador - CRC 1SP 202165/O-9

“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia”

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
FBVP – CNPJ 45.186.848/0001-95

Ficam convocadas todas as entidades filiadas a Federação Brasileira de Voo em
Planadores - FBVP, a participarem da AGO que se realizará de forma mista (remot a/
eletrônica e presencial), com o fim de auxiliar na diminuição da propagação do novo
Corona vírus (COVID-19), bem como de preservar a saúde de todos os nossos
filiados e de seus familiares, a Assembleia Geral Ordinária – AGO marcada para o dia
27 de março de 2020, às 19:00 h em primeira convocação, e as 19:30 h em segunda
convocação, para na forma e com o quórum estatutariamente previstos, deliberar
sobre a seguinte pauta/ordem do dia: 1. Aprovar após a leitura dos relatórios da do
Conselho Fiscal, as     contas do Exercício de 2019. 2. Julgar o parecer do Conselho
Fiscal sobre as contas do exercício do ano anterior, sendo que os membros dessa
Assembleia Geral terão livre acesso a todos os documentos de prestação de contas
examinada pelo Conselho Fisca; 3. Homologação do Manual Esportivo de 2020.  São
Paulo, 19 de março de 2020.  Valéria Maria Caselato - Presidente da FBVP.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125377-28.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Carlos Eduardo Silva Marcatto, CPF 075.934.468-08, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando
a cobrança de R$ 18.787,00 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais, prestados
no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do
valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2020. 20 e 21.03

EDITAL DE CIENCIA DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA  PHILIPPE DE
VITRY, 68, APARTAMENTO 43, BLOCO D,JARDIM SANTA JOSEFINA, 32º
SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO,CEP: 06711-25, São Paulo - SP, CEP: 05819-
080
1º leilão 24/03/2020 a partir das 15:30 horas
2º leilão 14/04/2020 a partir das 15:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Agente Financeiro EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 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.
Mutuários:
LUZIA YONEKO OGAWA,CPF 012.203.338-83
PAULO SATORU OGAWA,CPF 059.310.738-17; SANDRA TEIXEIRA OGAWA ,CPF
100.085.078-13
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão
Informações tel. 11932854559 ou Rua Araci, Nº162, Colinas de Inhandjara, Itupeva,
SP, Cep:13295000

ARY ANDRE NETO
Leiloeiro Oficial

SED:B50547

19 - 20 - 21/03/2020
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Fazenda Pública 1ª Vara da Fazenda Pública EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1025926-40.2019.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio Serrano Nunes Filho, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura Municipal de São Paulo move uma 
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública/ DL 3.365/1941 contra JOSÉ LOPES DA SILVA, objetivando a área de 149,65 m² 
concernente a parcialidade do imóvel situado à Av. Mário Pernambuco, nº 277, 279, 281, 283 e 285, São Paulo/SP, matrícula nº 
218.861, do 15º C.R.I, destinado a implantação do melhoramento -  
de maio de 2014 e na forma do Decreto Lei 3.365 de 21 de Junho de 1941, em caráter de urgência. E para fins de levantamento 
dos depósitos efetuados, em momento oportuno e, se em termos, foi determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 
10 dias contados a fluir da 1ª publicação no D.J.E., nos termos do art. 34 do D.L. 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2019.                 [23,24] 

DAHRUJ MOTORS LTDA
CNPJ 03.772.785/0001-09 - NIRE 35.2.1616846-4

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020.

Data e Horário:  09 de março de 2020, às 10:00 horas. Local:  Sede social da DAHRUJ 
MOTORS LTDA. (“Sociedade”), com sede social no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1.725 – Sobreloja - sala 02 – Vila Leopoldina – CEP 
05314-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.772.785/0001-09, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.2.1616846-4, em sessão de 25.04.2000 (“Contrato 
Social”), e última alteração contratual (49ª) arquivada na JUCESP sob o nº. 634.331/19-0 
em sessão de 12 de dezembro de 2019. Convocação:  Fica dispensada a publicação de 
editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Quórum:  Presentes os 
quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme atestam 
as assinaturas no Livro de Presença de Quotistas. Mesa: Presidente:  Márcia Dahruj 
Secretário:  Cláudio Dahruj Ordem do dia:  Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: (a) aprovação da redução do capital em decorrên-
cia do encontro de contas contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do 
Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de 2019 com empresas do mesmo Grupo 
Econômico e; (b) Aprovação da Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral 
Ordinária para cumprimento dos artigos 1.082 e 1084 do Código Civil. Deliberações:  
Colocada a matéria em discussão e votação, os quotistas presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações: (a) Aprovadas sem 
ressalvas a proposta de redução de capital, em decorrência do encontro de contas 
contábeis de um conjunto de Ativos e Passivos oriundos do Balanço Patrimonial findo em 
31 de dezembro de 2019 com empresas do mesmo Grupo Econômico, resolvendo assim, 
as sócias quotistas reduzir o capital social na proporção atribuída a cada empresa do Grupo 
Econômico, ou seja, um montante total de R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos 
mil reais), ficando o capital social reduzido para R$ 21.794.158,00 (vinte e um milhões, 
setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais). (b) Aprovado por 
unanimidade a Publicação em jornal desta ATA de Assembleia Geral Ordinária para 
cumprimento dos artigos 1082 e 1084 do Código Civil; Lavratura e Aprovação da Ata:  
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram 
encerrados os trabalhos. Foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, certificando que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de 
Registro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade. São Paulo/SP, 09 de março de 
2020. Sra. Márcia Dahruj - Presidente, Sr. Cláudio Dahruj - Secretário. Quotistas presentes: 
CD Holding Ltda. e MD Holding Ltda. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
MÁRCIA DAHRUJ – Presidente -   CLÁUDIO DAHRUJ Secretário

Especialista
sugere fechar
todas áreas
comuns dos
condomínios
Uma medida radical para com-

bater o novo coronavírus (Covid-
19) é fechar todas as áreas comuns
dos condomínios, ainda que de-
sagrade a maioria dos moradores,
principalmente as crianças. A su-
gestão é do vice-presidente do
Sindicato da Habitação do Rio de
Janeiro (Secovi Rio), Ronaldo Co-
elho Netto, e atinge piscinas, chur-
rasqueiras, pista de caminhada,
academia, parquinho. A entidade
representa 35 mil condomínios no
estado, onde moram e circulam
cerca de 3,5 milhões de pessoas.

“O síndico tem o dever e a
obrigação de vedar o uso das áre-
as comuns. Áreas de lazer, play,
parquinho. Qualquer lugar de uso
comum, tem que vedar, para evi-
tar aglomeração. A gente sabe
que isso, numa hora em que as
pessoas estão em casa, fechadas,
não é nada agradável, mas é o
único meio de proteger a saúde
de todos os condôminos. Não
resta outra saída, a não ser
radicalizar mesmo”, defendeu
Ronaldo.

Além de praticamente interdi-
tar todas as áreas comuns, mes-
mo que para uma simples cami-
nhada, o vice-presidente do
Secovi Rio lembrou que outras
medidas de segurança contra o
possível contágio de Covid-19
podem ser adotadas.

Ronaldo defendeu ainda que
é preciso racionalizar a força de
trabalho no serviço de limpeza,
dando ênfase à higienização de
locais onde se toca mais, em vez
de áreas comuns, como varrição
de calçadas e de escadas.

“É preciso exigir que os fun-
cionários façam uma limpeza mui-
to mais frequente onde as pesso-
as tocam mais, como maçanetas,
corrimãos, portas blindex, botões
de elevador e a própria cabine do
elevador. Nesta hora o síndico
tem que saber o que é prioridade
e mudar um pouco o funciona-
mento do prédio. Não lavar as es-
cadas, por exemplo. Tem que lim-
par bem a mesa do porteiro, onde
todo mundo passa, deixa coisas
e encomendas. Tem que limpar ali
várias vezes ao dia”, ressaltou.

Outra questão que deve ser
revista, segundo o vice-presiden-
te do Secovi Rio, é a política de
entrega de mercadorias, atividade
cada vez mais comum e que tende
a crescer, com o isolamento dos
moradores nos apartamentos.

Quanto às obrigatórias reuni-
ões de condomínio, as chamadas
assembleias gerais, que devem
ocorrer no mínimo uma vez por
ano, para aprovar as contas da
gestão do síndico, estipular novos
valores da taxa de condomínio e
deliberar sobre outros assuntos
importantes, Ronaldo considerou
que, em tempos de coronavírus,
pode existir uma flexibilização nas
datas, adiando os prazos para os
meses seguintes, quando a epide-
mia terá passado.

“Estamos vivendo um mo-
mento de força maior que não tem
precedente. Aí o condomínio vai
ter que se adaptar. O mandato do
síndico continua válido e será
prorrogado”, considerou
Ronaldo.

Segundo ele, cada estado tem
o seu próprio Secovi e os síndi-
cos podem entrar em contato di-
reto para tirar dúvidas sobre
como proceder.

O endereço eletrônico do
Secovi Rio é
www.secovirio.com.br. O endere-
ço do Secovi nacional, onde é
possível identificar o sindicato de
cada estado, pode ser acessado
na página da entidade na internet.
(Agencia Brasil)
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Toyota RAV4 2020 chega com
mais conectividade

A Toyota anuncia a chegada da linha 2020
do SUV RAV4 Hybrid. O modelo híbrido
chega nas novas versões S Connect Hybrid,
pelo preço de R$ 193.990, e SX Connect
Hybrid, por R$ 213.990, oferecendo mais
conectividade aos clientes.

A marca traz para as duas versões a in-
corporação dos sistemas Android Auto e
Apple Carplay. Com interface simples e in-
tuitiva, é possível espelhar os principais apli-
cativos de um smartphone e utilizá-los no
painel do veículo. Entre eles estão Google
Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsA-
pp, além das funções de ligação e mensa-
gens de texto originais de cada sistema.

O RAV4 Hybrid 2020 oferece sistema
de áudio com tela LCD sensível de 7" combi-
nado com o painel de instrumentos de TFT
de 7", acionamento e desligamento do motor
por botão (Engine Start/Stop Button), siste-
ma de entrada inteligente (Smart Entry Sys-
tem), rodas de liga leve de 18", controle de
climatização digital automático dual zone com
saída para os bancos traseiros.

Já a versão SX Connect Hybrid do
RAV4 2020 conta com todos os equipamen-
tos do modelo de entrada e ainda teto solar
tipo Wide Moonroof, carregador de celular
sem fio ou por indução (Wireless Charger),
abertura e fechamento elétrico da tampa do
porta-malas com acionamento interno ou por
sensor de movimento (passando o pé por de-
baixo do para-choque traseiro), sistema de
transmissão com função Paddle Shift e pa-
cote de segurança ativo Toyota Safety Sys-
tem (TSS).

O interior do RAV4, completamente re-
novado nesta geração, segue o princípio de
sofisticação para o qual foi concebido. A qua-
lidade dos materiais e os detalhes são desta-
cados para alcançar um ambiente mais atra-

ente e funcional. Para o motorista, a exce-
lente visibilidade e a ergonomia garantem ain-
da mais conforto e praticidade no dia a dia,
com bancos dianteiros com sistema de venti-
lação (SVS), memória para duas posições e
regulagem elétrica de seis posições para o
motorista e bancos com partes revestidas de
couro nos demais.

Todas as versões têm tela colorida de
TFT de 7", que permite ao motorista optar
por um aspecto analógico ou digital. Já o vo-
lante, revestido de couro, dispõe de coman-
dos de áudio, telefone e controle de velocida-
de na versão S Connect Hybrid, enquanto na
SX Connect Hybrid conta com comandos de
áudio, telefone, alerta de mudança de faixa e
controle de velocidade de cruzeiro adaptati-
vo. No painel central, ambos os modelos têm
ar-condicionado integrado digital dual zone e
sistema S-Flow, com fluxo de ar direcionado
para conforto dos ocupantes do banco tra-
seiro.

Além disso, o SUV é dotado de siste-
ma de travamento e destravamento das
portas e porta-malas por sensores de apro-
ximação. Já a versão SX Connect Hybrid
conta ainda com abertura e fechamento elé-
trico da tampa do porta-malas com aciona-
mento interno, por sensor de movimento
(passando o pé por debaixo do para-cho-
que traseiro).

No quesito multimídia, o RAV4 oferece
sistema com tela de LCD sensível ao toque
de 7" com DVD-Player, CD-R/RW, MP3,
WMA e AAC, rádio AM/FM, Bluetooth e
seis alto-falantes. Aliás, o modelo dispõe tam-
bém de câmera de ré e sensores de estacio-
namento dianteiros e traseiros para garantir
ainda mais segurança para todos os ocupan-
tes.

Desempenho e motorização

O propulsor do RAV4 é um 2.5L DOHC
de 4 cilindros e 16 válvulas. Incorpora um sis-
tema de sincronização de válvulas variável in-
teligente VVT-i, que modifica os tempos de
abertura das válvulas de admissão. Ao mes-
mo tempo, tem sistema de injeção de combus-
tível direta e indireta, conhecido como D-4S,
que adapta a alimentação às condições de
condução, obtendo maior potência e econo-
mia no consumo de combustível.

Aliados ao motor a combustão estão três
motores elétricos alimentados por uma bate-
ria de níquel-hidreto metálico II 11% mais
leve, que recarrega automaticamente quan-
do o veículo desacelera ou freia, sem a ne-
cessidade de se conectar a uma fonte exter-
na. Juntos, os quatro motores fornecem po-
tência total de 222 cv.

Todas as versões do RAV4 Hybrid pos-

suem a transmissão automática HEV Tran-
saxle continuamente variável e controlada
eletronicamente, com um diferencial pré-
engatada. Esse sistema garante maior con-
trole na desaceleração de modo sequen-
cial e mais eficiência em alta velocidade,
proporcionando mais desempenho, potên-
cia e baixo consumo. Além disso, o RAV4
conta com quatro modos de condução:
Normal, ECO, EV (100% elétrico) e
Sport. Na versão SX, o motorista ainda
conta com opção de trocas de marchas
no volante, proporcionando mais prazer e
emoção ao dirigir.

Com sistema inteligente de tração nas
quatro rodas AWD, que fornece torque às
rodas traseiras dependendo da situação por
meio de um dos motores elétricos localizado
no eixo traseiro (sem cardã), essa configura-

ção permite uma distribuição melhor de tor-
que nas rodas traseiras.

Nota máxima em segurança pelo Latin
NCAP, com cinco estrelas de cinco possí-
veis, o RAV4 conta de série com sete airba-
gs, faróis de LED com ajuste automático de
altura, sistemas S-flow, freio de estaciona-
mento eletrônico (EPB), acionado por um sim-
ples toque e função Hold - mantém o veículo
totalmente parado em qualquer terreno e in-
clinação, até o acelerador ser acionado no-
vamente Adiciona ainda, controle eletrônico
de tração (TRC), controle de Assistência de
Subida em Rampa (HAC), Sistema de Con-
trole Eletrônico de Estabilidade (VSC) e Con-
trole de Reboque e Oscilação (TSC), entre
outros de segurança ativa e passiva que vi-
sam tornar qualquer jornada ainda mais se-
gura e confortável.

Um dos primeiros modelos a incorporar
o pacote de segurança ativa da marca, o
Toyota Safety Sense, o moderno sistema está
disponível na versão SX Connect Hybrid. Essa
tecnologia conta com radar de ondas milimé-
tricas combinado com câmera monocular
para detectar uma variedade de perigos e
alertar o motorista em casos de perigo.

As tecnologias são: Sistema de pré-coli-
são frontal (PCS); Sistema de alerta de mu-
dança de pista com condução assistida
(LDA); Faróis altos automáticos (AHB);
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

As cores externas disponíveis para o
RAV4 são: Branco Pérola, Prata Névoa, Cin-
za Granito, Preto Atitude, Azul Topázio, Ver-
melho Mica, Cinza Rock. Internamente, as
opções de cores são: Preto para a versão S
Connect Hybrid e Preto, Bege (apenas para
as cores Azul Topázio e Vermelho Mica) e
Cinza (apenas para a cor Cinza Rock), para
a versão SX Connect Hybrid.

O sedã compacto Nissan Versa ganhou
mais uma opção em sua linha: a série especi-
al Special Edition. A novidade terá 550 uni-
dades disponíveis, ao preço de R$ 63.390.

Baseado na versão S com câmbio ma-
nual, o Nissan Versa Special Edition é equi-

Duster 2021 com novo design

O novo Duster 2021 chega com design
completamente novo. Agora os faróis apre-
sentam a assinatura com luzes diurnas de
LED em formato de “C”. O novo para-cho-
que se associa às linhas do capô. Mais aero-
dinâmico, o modelo reduziu o ângulo do para-
brisa e aumentou sua linha de cintura.

No interior tem melhor ergonomia, pai-
nel de instrumentos mais moderno e funcio-
nal, central multimídia Easy Link de 8’’, ban-
cos com novas espumas e novo revestimen-
to, sistema de ar-condicionado e uma série
de materiais que compõem o design do veí-
culo.

O novo Renault Duster reúne robustez e
conforto para garantir satisfação em qualquer
terreno urbano ou off-road. Com os maiores
ângulos de entrada (30°) e saída (34°5’) do
segmento e a maior altura do solo (237 mm),
o Duster encara obstáculos com facilidade.
Além disso, o veículo mantém o maior porta-
malas da categoria, com 475 litros, e oferece

amplo espaço interno. O modelo também
apresenta um aumento de 12,5% em sua ri-
gidez torcional, se comparado ao modelo an-
terior, o que permite encarar terrenos irregu-
lares com tranquilidade.

Mais moderno e tecnológico para facili-
tar a vida do cliente, o SUV traz a nova
central multimídia Easy Link, com tela ca-
pacitiva de 8’’ com Android Auto e Apple
Carplay. Com layout personalizável para
até cinco usuários diferentes, a tela se
ajusta ao desejo de cada consumidor. Pela
central multimídia também é possível vi-
sualizar imagens das quatro câmeras do
novo sistema Multiview, que permite en-
xergar os quatro lados do veículo para
auxiliar em situações off-road. O Duster
também recebe alerta de ponto cego e o
sensor crepuscular para acendimento
automático dos faróis.

O veículo chega em quatro versões: Zen,
Zen CVT X-Tronic, Intense CVT X-Tronic

e Iconic CVT X-Tronic.
Zen (R$ 71.790) – Barras de teto na cor

preta, direção elétrica, ar-condicionado ma-
nual, faróis com assinatura LED, airbags di-
anteiros, ABS com AFU, ESP, HSA, cinto de
segurança de três pontos em todas as posi-
ções, dois ISOFIX no banco traseiro, vidro
elétrico nas quatro portas, Stop & Start, tra-
va elétrica com fechamento automático
(CAR), banco do motorista com regulagem
de altura, luz de cortesia traseira, banco tra-
seiro rebatível bipartido, alarme perimétrico,
tomada 12V traseira, rodas de aço 16", rádio
2DIN, quatro alto-falantes e chave canivete.
Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis de
neblina e rodas de liga leve 16".

Zen CVT X-TRONIC (R$ 77.790) –
Todos os itens da versão Zen + câmbio CVT
X-Tronic e ponteira do escapamento croma-
da. Opcionais: Multimídia Easy Link, faróis
de neblina, rodas de liga-leve 16".

Intense CVT X-TRONIC (R$ 83.490) –
Todos os itens da versão Zen CVT- X-TRO-
NIC + grade dianteira cromada, maçanetas
na cor da carroceria, barras de teto croma-
das, aplique prateado nos para-choques, fa-
róis de neblina, retrovisor externo elétrico
cromado, rodas de liga leve 16", vidros elétri-
cos com função um toque, indicador de tem-
peratura externa, luz de cortesia no porta-lu-
vas e porta-malas, espelhos nos dois para-
sóis, volante em couro, sistema multimídia
Easy Link, sensor de estacionamento trasei-
ro com câmera , ar-condicionado automático
e controlador e limitador de velocidade. Op-
cional: banco de couro.

Iconic CVT X-TRONIC (R$ 87.490)–
Todos os itens da versão Intense - CVT X-
TRONIC + sistema Multiview com quatro
câmeras, alerta de ponto cego, sensor de lu-
minosidade, chave cartão hands free, rodas
de liga leve 17" diamantadas e apoio de bra-
ço.

Ao comprar o Renault Duster o cliente
poderá escolher entre oito opções de cores,
sendo: branco Glacier, prata Étoile, bege
Dune, marrom Vison, vermelho Vivo, cinza
Cassiopé, azul Iron e preto Nacré.

Nissan Versa ganha série especial

pado com câmbio Xtronic CVT, motor 1.6
16V de 111 cavalos, ar-condicionado, coman-
dos de áudio e telefone no volante, computa-
dor de bordo, volante com regulagem de al-
tura, rodas de aço aro 15, air bags frontais
para o motorista e passageiro, freios ABS com

Importados

MINI traz condições
especiais em março

A MINI traz condições especiais dentro
do mês de março para a compra de modelos
novos. Entre os benefícios oferecidos nesta
campanha comercial destacam-se toda a li-
nha com IPVA 2020 grátis e condições espe-
ciais de financiamento com taxa de 0,99%
em 60 meses.

Dois bons exemplos de condições espe-
ciais para os fãs da MINI são: o MINI Co-
oper Exclusive de 3 portas, equipado com
motor 1.5l TwinPower Turbo de 3 cilindros
e Transmissão Automática Steptronic de 7
velocidades e dupla embreagem, com 136cv
de potência, tem preço à vista de R$
126.990, e que ao longo do mês de março
pode ser adquirido com parcelas mensais de
R$ 799 e mais IPVA 2020 Grátis. Condi-
ções de financiamento pela MINI Serviços
Financeiros com taxa 0,99% a.m.: Entrada

de R$ 56.950 + mensais de R$ 799 + parce-
las intermediárias no 12º, 24º, 36º e 48º mês
no valor de R$ 12.500 cada, totalizando R$
154.890 a prazo.

O consumidor também poderá adquirir o
MINI Cooper S Countryman ALL4, equipa-
do com motor 2.0l TwinPower Turbo de 4
cilindros com 192cv de potência, Transmis-
são Automática Esportiva Steptronic de 8
velocidades e tração integral que tem preço
à vista de R$ 193.990, e que ao longo do mês
de março pode ser adquirido com parcelas
mensais de R$ 1.499 e mais IPVA 2020 Grá-
tis. Condições de financiamento pela MINI
Serviços Financeiros com taxa 0,99% a.m.:
Entrada de R$ 77.420 + mensais de R$ 1.499
+ parcelas intermediárias no 12º, 24º, 36º e
48º mês no valor de R$ 18.000 cada, totali-
zando R$ 239.354 a prazo.

Truck

A Mercedes-
Benz começou a co-
mercialização do
Novo Actros. O ca-
valo mecânico extra-
pesado 2648 6x4 com
MirrorCam - sistema
que substitui os retro-
visores convencio-
nais por câmeras di-
gitais -, para aplica-
ções rodoviárias, é o
modelo escolhido
para exibir as inova-
ções tecnológicas e
de design do primei-
ro caminhão digital
do Brasil e o mais in-
teligente, conectado,
eficiente e seguro do
mercado.

O Novo Actros será entregue aos
clientes a partir de abril de 2020. Entre
suas inovações, destaca-se o Mirror-
Cam, que faz do Novo Actros o primei-
ro caminhão sem retrovisor externo do
Brasil. Além disso, o modelo será pio-
neiro em lançar no País o ABA 5 de
série, único sistema que freia automa-
ticamente o caminhão quando identifi-
ca pedestres, veículos e obstáculos está-
ticos e móveis à frente.

O Novo Actros também será o primei-

Mercedes-Benz
comercializa Novo Actros

ro caminhão digital do mercado. Isso por-
que o modelo traz diferenciais em conecti-
vidade, como dois painéis digitais (um de-
les touch screen), espelhamento de celular
via Apple CarPlay ou Android Auto, recar-
ga sem fio e muitos outros recursos.

Além disso, o Novo Actros também re-
cebeu o motor OM 471 de 530 cv. Todas
essas novidades, que somam-se a muitas
outras, tornam o Novo Actros o modelo
mais inteligente, conectado, eficiente e se-
guro do mercado brasileiro.

controle eletrônico de frenagem (EBD) e as-
sistência de frenagem (BA), trava elétrica
com acionamento por controle remoto, cone-
xão de músicas via BluetoothTM, streaming
com comandos no volante, três apoios de
cabeça traseiros, cintos de segurança trasei-
ros, laterais e central retrateis de três pontos,
banco traseiro rebatível, fixadores traseiros
para cadeiras de crianças (IsoFix), painel de
instrumentos fine vision, sistema de áudio com
tela de 7 polegadas sensível ao toque, rádio
AM/FM, entrada auxiliar para MP3/AUX,
conector USB, bluetooth e conectividade com
CarPlay® e Android Auto®.

Compacto nas dimensões, mas com es-
paço interno comparável ao de sedãs maio-
res, o Nissan Versa é fabricado no Comple-
xo da Nissan em Resende (RJ) desde 2015.
Além do excelente conforto para os passa-
geiros proporcionado pelo interior amplo, o
modelo também traz de fábrica uma lista di-
ferenciada de equipamentos.

A linha do modelo dispõe de duas opções
de motores: 1.0 12V de 3 cilindros e 1.6 16V -
para a linha são modernos e econômicos e de-
senvolvem 77 cv e 111 cv, respectivamente.


