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Pandemia causará recessão
 global em 2020, diz FMI

Banco Central anuncia
redução de compulsório e
empréstimo a instituições
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,13
Venda:       5,13

Turismo
Compra:   5,11
Venda:       5,42

Compra:   5,51
Venda:       5,51

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Sérgio Sette irá competir na
Super Formula Japonesa

Em maio a tantas notíci-
as preocupantes e que nos
fazem ficar em casa, uma boa
notícia para o automobilis-
mo brasileiro chegou hoje da
Ásia. Após o anúncio de sua
contratação pela Red Bull
como piloto reserva e de tes-
tes na F-1, assim como na F-
E, para a equipe GEOX Dra-
gon, na segunda-feira (23) o
piloto Sérgio Sette Câmara
(YOUSE | XP Investimentos
| MRV | Energisa | Gasmig |
CBMM) anunciou que parti-
cipará da temporada 2020 da
Super Fórmula Japonesa.

O jovem mineiro de 21
anos tem uma história de su-
cesso com o Team Motopa-
rk. Nos anos de 2015 e 2016
ele competiu com a equipe
no Campeonato Europeu de
Fórmula-3. Além disso, no
fim de 2017, foi com a Mo-
topark que ele protagonizou
uma das mais épicas dispu-
tas do GP de Macau de F-3.

Ao anunciar a sua mudan-
ça para a Super Fórmula,
após três temporadas no
Mundial de F-2, Sérgio dire-
ciona a sua carreira para o
modelo de carro mais próxi-
mo dos níveis da F-1 e da F-
Indy. “Estou confiante de que
este é o melhor caminho para
minha carreira”, disse Câma-
ra. “Os Super Formula são os
carros de competição mais
rápidos abaixo da F-1. As
equipes aqui trabalham no
mais alto nível e tenho a cer-
teza de que poderei seguir

Sérgio Sette Câmara

me desenvolvendo e, sobretu-
do, competindo num índice do
mais alto rendimento. Quero
agradecer a equipe B-Max by
Motopark por esta oportunida-
de. Já trabalhei com eles antes
e tenho certeza de que pode-
mos conseguir grandes resulta-
dos também neste Campeona-
to”, comentou o piloto.

Ryuji Kumita, proprietário
da B-Max, confirma as palavras
de Sérgio: “Estamos muito fe-
lizes por ter o Sérgio em nossa
equipe na temporada 2020 da
Super Fórmula. Estamos plena-

mente conscientes de suas qua-
lidades e estou confiante de
que poderemos fornecer a ele
tudo o que ele precisa para ter
sucesso no Campeonato”.

Timo Rumpfkeil, chefe da
equipe Motopark, é o respon-
sável pelo equipamento alemão
que equipa a B-Max Racing,
além de oferecer o suporte de
engenharia desde o ano passa-
do. Rumpfkeil acrescenta: “Dou
as boas-vindas ao Sergio de
volta à nossa equipe. Ele não
precisa de apresentação para
nós. Atualmente ele é dos ta-

lentos mais completos  do
mercado mundial e é sempre
um grande prazer trabalhar
com um piloto de qualidade.
Temos uma história forte en-
tre a Motopark e o Sergio.
Demos a ele suas duas pri-
meiras temporadas na Europa
em 2015 e 2016 na Fórmula
3 e, novamente em Macau, em
2017. Nosso sentimento é o
de que que ele está voltando
para casa. Isso resultará em
uma clara vantagem uma vez
que o conhecemos muito bem
e vice-versa, pois isso nos per-

mitirá começar em um nível
alto desde o início. Podere-
mos aproveitar a experiência
e os resultados da temporada
2019 da Super Fórmula jun-
tos, onde nós, como equipe,
tivemos muito a aprender e
mostramos uma curva acentu-
ada de aprendizado. O desen-
volvimento do carro durante
o inverno correu bem e esta-
mos confiantes de que esta-
mos em uma boa posição para
a próxima temporada”, con-
cluiu o empresário alemão.

Apesar da Pandemia Mun-
dial do COVID-19 no Japão
alguns serviços seguem fun-
cionando normalmente den-
tre eles as equipes e pistas de
corrida. Desta forma a pré-
temporada do Campeonato
será realizada normalmente
em quatro dias. Nesta terça-
feira (23) e quarta (24), em
Fuji e, depois, nos dias 3 e 4
de abril, em Suzuka.

O início da temporada,
contudo, ainda não tem data
confirmada para acontecer
em virtude dos problemas re-
lacionados à saúde da popu-
lação mundial. O calendário
prévio da competição seria
assim:

1ª Etapa – Suzuka (Adia-
da); 2ª Etapa – Fuji (Adiada);
3ª Etapa – 16 e 17 de maio |
Autopolis; 4ª Etapa – 20 e 21
de junho | Sugo; 5ª Etapa – 29
e 30 de agosto | Motegi; 6ª
Etapa – 26 e 27 de setembro
| Okayama; 7ª Etapa – 14 e 15
de novembro | Suzuka.
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A pandemia do coronavírus
causará uma recessão global
em 2020, que poderá ser pior
do que a observada durante a
crise financeira global de 2008-
2009, mas a produção econô-
mica mundial deve se recupe-
rar em 2021, disse o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI)
na segunda-feira.

A diretora-gerente do
FMI, Kristalina Georgieva,
saudou as ações fiscais extra-
ordinárias já tomadas por
muitos países para impulsio-
nar os sistemas de saúde e

proteger empresas e trabalha-
dores afetados, e medidas
dos bancos centrais para
afrouxarem a política mone-
tária, acrescentando: “ainda
será necessário mais, especi-
almente no fronte fiscal”.

Ela disse que o FMI vai
ampliar com força o financia-
mento de emergência, afirman-
do que 80 países já pediram
sua ajuda. O fundo está pron-
to para usar toda sua capaci-
dade de empréstimo de 1
trilhão de dólares, disse ela.
(Agencia Brasil)

Página 3

Projeto de lei
de reação ao
coronavírus

trava no Senado
dos EUA

A iniciativa do Senado dos
Estados Unidos de aprovar um
projeto de lei de mais de US$
1 trilhão em reação ao novo
coronavírus continuava travada
na noite de domingo (22), já
que os democratas insistiam em
mais dinheiro para ajudar gover-
nos estaduais e locais e hospi-
tais, enquanto os republicanos
pediram uma ação rápida para
dar um sinal de encorajamento
aos mercados financeiros.

Mais cedo no domingo, o
Senado não conseguiu os 60
votos necessários na Casa de
100 membros para fazer o pla-
no republicano superar um obs-
táculo processual mesmo de-
pois de dias de negociações, já
que 47 senadores o aprovaram
e 47 o rejeitaram.        Página 3

Ministro da
Economia da

Argentina
pede que

G20 garanta
liquidez global

O ministro da Economia da
Argentina, Martín Guzmán,
disse nesta segunda-feira aos
líderes do G20 que eles preci-
sam agir decisivamente para
“evitar um colapso social” à
medida que o surto de corona-
vírus se espalha, incentivando
os países desenvolvidos a es-
tender linhas de swap em tenta-
tiva de garantir liquidez global.

Martín Guzmán, que con-
versou com outros líderes em
um telefonema do G20 sobre
a epidemia, disse em comuni-
cado que os países devem usar
a “caixa de ferramentas” intei-
ra das políticas econômicas,
incluindo a extensão de swaps
bilaterais para ajudar os países
mais necessitados.      Página 3
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O Banco Central (BC) redu-
ziu depósitos compulsórios e
anunciou linha de empréstimos
a instituições financeiras  na se-
gunda-feira (23). A decisão faz
parte do conjunto de ações ado-
tadas pelo BC para minimizar os
efeitos do coronavírus (covid-
19) sobre a economia brasileira.

O BC reduziu a alíquota do
compulsório sobre recursos a
prazo de 25% para 17%. Segun-

do o BC, a medida é temporária.
“A medida tem o objetivo de au-
mentar a liquidez do Sistema Fi-
nanceiro Nacional”. A redução de
compulsórios, recursos que os
bancos são obrigados a deixar de-
positados no BC, pode levar à in-
jeção de até R$ 68 bilhões na eco-
nomia, a partir do dia 30 deste mês.

“Em 14 de dezembro, caso a
economia tenha atravessado a pan-
demia do covid-19, a alíquota do

compulsório sobre recursos a pra-
zo será recomposta ao patamar an-
terior de 25%”, diz o BC, em nota.

Empréstimos
O BC anunciou ainda que o

Conselho Monetário Nacional
(CMN) o autorizou a concessão
de empréstimos a instituições
financeiras garantidos em debên-
tures adquiridas entre 23 de mar-
ço e 30 de abril de 2020. Segun-
do o BC, é uma Linha Temporá-
ria Especial de Liquidez (LTEL).

“O objetivo da linha é prover
liquidez ao mercado secundário
de dívida corporativa, fortemen-
te afetado pela recente turbulên-
cia verificada nos mercados finan-
ceiros internacional e nacional,
fruto dos reflexos da propagação
do coronavírus (covid-19).”

Além das debêntures, o BC
manterá, como garantia adicio-
nal, os recolhimentos compulsó-
rios do banco no mesmo mon-
tante da operação.          Página 3

Governo restringe entrada
de estrangeiros no país por

30 dias

SP obtém aval do STF para
direcionar recursos da dívida
para combate ao coronavírus

Bolsa cai 5,22% em mais um
dia de nervosismo no mercado

Favelas se organizam para
conter coronavírus em

comunidades de SP
Nas duas maiores favelas da ci-

dade de São Paulo, os moradores
estão se organizando para conter os
efeitos da pandemia do novo coro-
navírus. Segundo a prefeitura pau-
listana, existem 1,7 mil favelas na
capital com 391,7 mil domicílios.

A União de Núcleos, Associ-
ações dos Moradores de Helió-
polis (Unas) tem usado carros de
som e o convencimento boca a
boca para reforçar as instruções
que evitam o contágio pelo vírus
causador da doença.      Página 8
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SP cria centro de tratamento do
coronavírus no Hospital das Clínicas

Lembre sempre de lavar as mãos

Email:cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
confirmou, na segunda-feira
(23), que o maior prédio do
Hospital das Clínicas, na capital,
será transformado em um cen-
tro exclusivo de atendimento a
pacientes infectados pelo coro-
navírus. O novo espaço começa
a funcionar na próxima sexta-
feira (27).

 “O maior complexo hospi-
talar da América Latina abre 900
leitos para tratar pacientes de
coronavírus a partir de sexta-fei-
ra. Já temos 200 leitos em UTI

prontos e mais 700 leitos esta-
rão disponíveis até o dia 10 de
abril”, afirmou o Governador.
“Temos 2,3 mil leitos de UTI
exclusivamente para pessoas em
tratamento do coronavírus no
Estado”, acrescentou Doria.

Mobilização
Trata-se da maior mobiliza-

ção da história do Hospital das
Clínicas. Pacientes de outras
especialidades médicas serão
transferidos para outros sete
institutos do complexo na capi-

tal. Se houver necessidade, o
Instituto Central, que passa a
contar só com pacientes da Co-
vid-19 (doença causada pelo
novo coronavírus), poderá ser
ampliado com outros cem lei-
tos de UTI.

“O que o Hospital das Clíni-
cas vai fazer é dedicar um pré-
dio exclusivamente para o en-
frentamento desta crise. É o Ins-
tituto que tem 40% dos leitos de
todo o complexo”, explicou o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann.

“Temos a disponibilidade de
mais esses 900 leitos de forma
imediata. Dentro desses, 200
são de terapia intensiva e assim
podemos escalonar esse atendi-
mento”, acrescentou o Secretá-
rio da Saúde.

Até o início da tarde desta
segunda-feira (23), o Brasil
notificava 1.561 casos confir-
mados de coronavírus. Do to-
tal, o Estado de São Paulo re-
gistrava 631 pacientes infec-
tados e 22 mortes provocada
pela Covid-19.

SP obtém aval do STF para
direcionar recursos da dívida para

combate ao coronavírus
O Governador João Doria

anunciou, na segunda-feira (23),
que o Governo de São Paulo ob-
teve junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF) a suspensão do pa-
gamento de dívida com a União.
Decisão proferida pelo Ministro
Alexandre de Moraes, emitida no
domingo (22), acatou os argu-
mentos do Governo do Estado,
que poderá direcionar, de imedi-
ato, R$ 1,2 bilhão às ações de
combate ao novo coronavírus,
que causa a doença Covid-19.

 “O Governo de São Paulo vai
destinar a totalidade dos recur-
sos que seriam pagos ao Tesouro
Nacional, graças a uma decisão
correta do Ministro Alexandre de
Moraes. São Paulo deixou de pa-
gar, a partir de hoje, R$ 1,2 bi-
lhão da sua dívida com o Gover-
no Federal. Todo o recurso será
destinado para a saúde pública”,
afirmou Doria. “Fizemos isso
para proteger vidas e certamente
outros Estados o farão”, disse.

A estimativa de São Paulo é
de que sem essa renegociação
com a União, que tem a validade
de seis meses, seriam pagos R$

7,2 bilhões. Esses recursos se-
rão vinculados ao coronavírus e
a utilização deve ser definida
pelo Comitê Executivo do Go-
verno Covid-19.

Cenário
Dentro desse cenário eco-

nômico, o Estado sustentou no
pedido que o mundo passou a
vivenciar uma “assustadora cri-
se decorrente da pandemia, de-
cretada oficialmente pela OMS,
do Covid-19, que atinge todo o
globo e está a abalar severamen-
te também o Brasil, especial-
mente o Estado de São Paulo,
que concentra quase 1/4 da po-
pulação nacional e cerca de 70%
do número de infectados pelo
novo vírus no País”.

O Governo de São Paulo ain-
da ressaltou que a pandemia afe-
ta o mundo de maneira rápida,
surpreendente e avassaladora,
causando um problema gravíssi-
mo de saúde pública global, a
exigir “drásticas e imediatas pro-
vidências, exigindo, para tanto,
um aumento significativo de
gastos na área de saúde pública,

a fim de que o Estado consiga
evitar, ou atenuar, um colapso do
sistema de atendimento”.

Na decisão, o Ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Moraes,
entende que “a gravidade da
emergência causada pela pande-
mia do Covid-19 exige das au-
toridades brasileiras, em todos
os níveis de governo, a efetiva-
ção concreta da proteção à saú-
de pública, com a adoção de to-
das as medidas possíveis para o
apoio e manutenção das ativida-
des do Sistema Único de Saúde”.

Suspensão
Diante das alegações de São

Paulo, Moraes decidiu pela sus-
pensão, por 180 dias, do paga-
mento das parcelas da renegoci-
ação da dívida e ainda que o Es-
tado destine integralmente e
comprove a utilização dos recur-
sos no custeio de ações de pre-
venção, contenção e combate à
pandemia provocada pelo novo
coronavírus: “A alegação do Es-
tado de São Paulo de que está
impossibilitado de cumprir a

obrigação com a União em vir-
tude do ‘atual momento extraor-
dinário e imprevisível relaciona-
do à pandemia da Covid-19 e to-
das as circunstâncias nele envol-
vidas’ é, absolutamente, plausí-
vel; estando, portanto, presente
na hipótese, a necessidade de
fiel observância ao princípio da
razoabilidade, uma vez que, ob-
servadas as necessárias propor-
cionalidade, justiça e adequação
da medida pleiteada e a atual si-
tuação de pandemia da Covid-19,
que demonstra a imperatividade
de destinação de recursos públi-
cos para atenuar os graves ris-
cos à saúde em geral, acarretan-
do a necessidade de sua conces-
são, pois a atuação do Poder
Público somente será legítima,
se presentes a racionalidade, a
prudência, a proporção e, prin-
cipalmente, nesse momento, a
real e efetiva proteção ao direi-
to fundamental da saúde”.

A medida do STF comprova
a necessidade de medidas con-
cretas para proteção da saúde
pública e da vida dos brasileiros
que vivem em São Paulo.

Governo do Estado vai distribuir
1.200 caixas-d’água em Paraisópolis
O Governador João Doria

anunciou na segunda-feira (23)
que a Sabesp vai distribuir
1.200 caixas-d’água para mo-
radores de Paraisópolis que
ainda não tenham o reservató-
rio em seu imóvel. A ação vai
prevenir a falta de água em mo-
mentos em que sejam necessá-
rios reparos emergenciais ou
manutenções preventivas na
rede de abastecimento.

 “A Sabesp vai distribuir, gra-
tuitamente, 1.200 caixas-d’água
aos moradores de Paraisópolis
que não têm reservatório, em
uma ação feita em conjunto com
a Prefeitura de São Paulo”, dis-
se o Governador.

A ação ocorre para reduzir o
impacto da pandemia do corona-
vírus na rotina dos cidadãos e
será realizada em Paraisópolis
em razão de sua característica

topográfica. Trata-se de um bair-
ro altamente adensado com par-
tes altas, onde a água pode de-
morar mais tempo a chegar até
os imóveis. Paraisópolis, na
zona sul, é a segunda maior co-
munidade de São Paulo, com
100 mil moradores.

A distribuição de caixas-d’água
é uma medida que já foi adotada
anteriormente pela Sabesp para aju-
dar moradores a se adaptarem à
regra da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas), se-
gundo a qual os domicílios devem
ter caixa-d’água que seja capaz de
suprir o abastecimento dos mora-
dores por ao menos 24h.

Na semana passada, a Sabesp
anunciou que vai isentar do pa-
gamento das contas de água e
esgoto os clientes das categori-
as de uso Residencial Social e
Residencial Favela. Em todo o

Estado, aproximadamente 2 mi-
lhões de pessoas que já têm o
benefício serão atendidas. A
medida vai valer por três meses
(abril, maio e junho) para con-
tas emitidas a partir de 1º de
abril de 2020 em todo o Estado.

“São as famílias de menor
renda, as mais prejudicadas pela
crise econômica. Esta tarifa não
será cobrada em abril, maio e
junho, exatamente das famílias
mais vulneráveis no Estado de
São Paulo”, disse Doria.

Atendimento digital e te-
lefônico

Para garantir o atendimento
e solucionar ocorrências duran-
te a pandemia COVID-19, a Sa-
besp ampliou os serviços dispo-
níveis pela central de atendimen-
to telefônico. Desde esta segun-
da-feira (23), as agências de

atendimento ao público estão
fechadas, como medida para aju-
dar a conter o avanço do coro-
navírus.

• Agência Virtual: no site
www.sabesp.com.br.

• App Sabesp Mobile: dispo-
nível nas plataformas iOS e An-
droid, permite ainda o envio de
fotos da ocorrência junto com a
solicitação.

• Central de Atendimento: os
números são 0800 011 9911,
para a Região Metropolitana de
São Paulo; e 0800 055 0195,
para interior e litoral. O atendi-
mento é gratuito e funciona du-
rante 24 horas.

Não houve alteração no tra-
balho das áreas operacionais, de
modo a garantir o pleno funcio-
namento do sistema de abaste-
cimento e também de toda a in-
fraestrutura de saneamento.

SP instala Centros de Triagem para atendimento
a pessoas com sintomas de Covid-19

O Governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira
(23) que o Governo do Estado
de São Paulo ativa nesta semana
Centros de Triagem e Atendi-
mento a Suspeitos de coronaví-
rus, montados em espaços mó-
veis que ficarão alocados em
hospitais estaduais estratégicos
da capital.

A finalidade é garantir que
pessoas com sintomas leves, si-
milares aos provocados pelo
novo coronavírus, como coriza,
febre e tosse, sejam atendidos
com mais agilidade e sem entra-
da no ambiente hospitalar, des-
tinado ao atendimento aos casos
graves da doença.

“Criamos hoje uma rede de
triagem com cinco centros, em
conjunto com a Prefeitura de
São Paulo, para atendimento aos
suspeitos do COVID-19”, afir-
mou Doria.

Serão cinco unidades do tipo
que serão instalados no Institu-
to de Infectologia Emílio Ribas,
Conjunto Hospitalar do Manda-
qui, Hospital Geral de Vila Pen-
teado, Hospital Ipiranga e Hos-
pital Geral de Guaianazes.

“Embora estes hospitais se-
jam de alta complexidade e da
rede de referência que prepara-
mos para atender casos de CO-
VID-19, muitas pessoas procu-
ram estes serviços de forma es-
pontânea. Por isso, decidimos
montar essas estruturas tempo-
rárias, que vão contribuir para
organizar e atender a demanda
com mais agilidade”, disse o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann.

Cada espaço tem cerca de
100 metros quadrados, com es-
trutura para três consultórios,
duas salas para medicação ou
procedimentos e sala de espera

com capacidade para até 18 pes-
soas, copa e três banheiros. To-
dos os ambientes são climatiza-
dos. O investimento é de R$
308,2 mil para locação das uni-
dades, por um período de seis
meses.

O primeiro Centro de Tria-
gem será ativado no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas e co-
meçará a funcionar até o próxi-
mo dia 30. Na primeira quinze-
na de abril, está prevista a ativa-
ção no Penteado, Mandaqui, Ipi-
ranga e Guaianazes.

Protocolo de atendimento
Conforme fluxo definido

pelo Ministério da Saúde, o pa-
ciente que apresentar sintomas de
COVID-19 deve procurar uma
unidade da rede primária de saú-
de, como uma UBS (Unidade
Básica de Saúde), para atendi-
mento inicial. O mesmo poderá

ocorrer nos Centros de Triagem,
se houver demanda espontânea.

Caso o profissional de saú-
de não identif ique quadro de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), o paciente será
orientado quanto à necessida-
de de permanecer em isola-
mento domiciliar até o final
dos sintomas, com prescrição
de remédio para melhora clí-
nica, como antitérmicos.

Se for caracterizada a SRAG,
o paciente será direcionado à
internação para tratamento em
leito de enfermaria ou UTI, com
suporte clínico de acordo com
a necessidade específica. A co-
leta de amostra para diagnósti-
co só é indicada aos casos gra-
ves, conforme definição do
COE-SP (Comitê de Operações
de Emergência) e do Centro de
Contingência de Coronavírus do
Estado de SP.

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

sendo publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993.
Foram se tornando referências também via INTERNET (desde
1996) www.cesarneto.com e no TWITTER (desde 2018) @Ce-
sarNetoReal ...

.
CÂMARA (SP)
Vereadores estão preocupados com os rumos da Saúde públi-

ca na cidade de São Paulo. Suas possíveis reeleições - caso a
Justiça Eleitoral mantenha as eleições municipais dependendo
do que o Congresso deliberar - dependerão do fim da guerra civil
que já rola contra um inimigo invisível (Corona vírus) e mortal

.
PREFEITURA (SP)
No radar dos prefeitos do Brasil a possibilidade real de que

não rolem as eleições municipais marcadas pra este ano, por causa
do Estado de Calamidade Pública causado pelo vírus mutante e
mortal Corona. No caso de Bruno Covas (PSDB), seus adversári-
os estão bem preocupados com seus possíveis sucessos

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Estão bem preocupados os deputados que estão em campanha

pra disputar as prefeituras das suas cidades em 2020. Se não ro-
larem eleições municipais, por causa do Corona, os prefeitos que
permanecerem no cargo podem agir como o mutante e mortal
vírus, até matando politicamente alguns parlamentares

.
GOVERNO  (SP)
João Doria (PSDB liberal de centro) não tem nenhum acordo

com o governador do Rio - Witzel (PSC), apesar de estarem jun-
tos contra Bolsonaro por conta de serem pré-candidatos à Presi-
dência 2022. Doria sabe que neste momento ele precisa somar
forças até com quem será oposição (no PSDB) à sua pretensão

.
CONGRESSO  (BR)
Até mesmo os deputados federais e senadores de oposição e

em oposição não acreditam que possa rolar um processo de Im-
pedimento pela queda do Presidente Bolsonaro. Sabem - no caso
dos que jogam com governadores também de oposição e em opo-
sição - que “pau que bate em Chico, bate em Francisco”

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
O novíssimo normal da política brasileira (vídeo conferên-

cia) pode ser o 1º dos remédios contra os vírus regionais que
jogam contra o atacado Estado da União. Acima dos comitês de
crises, Bolsonaro falou com governadores do Nordeste e no dia
26 falará especialmente com Doria (SP), Witzel (RJ) da região
Sudeste

.
PARTIDOS
Os donos (assumidos) dos pequenos, médios e grandes le-

gendas (como por exemplo é o caso do PT do Lula, do PSB
da família Arraes, do PSD do Kassab, do PDT do novo dono
Ciro Gomes e do PSL que voltou pras mãos do deputado fe-
deral por Pernambuco Luciano Bivar) e os sócios preferenci-
ais do que hoje ...

.
POLÍTICOS
... são o MDB e o PSDB (liberal de centro do João Doria)

estão bem preocupados com as reações dos eleitores de todo o
Brasil, uma vez que se não rolarem as eleições municipais (have-
rá Projetos de Emendas Constitucionais no Senado e na Câmara
dos Deputados), podem perder as lógicas pras eleições 2022

.
HISTÓRIAS (BR)
Desde a volta das eleições diretas pras prefeituras das Capi-

tais dos Estados brasileiros (1985), com 2º turno desde 1992, os
prefeitos e prefeitas de São Paulo que tentaram não conseguiram
se reeleger. O único reeleito, após 6 anos de mandato (era vice
de Serra - PSDB) foi Kassab (refundador e dono do PSD)
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Lembre sempre de lavar as mãos

Projeto de lei de reação ao
coronavírus trava no Senado

dos EUA
A iniciativa do Senado dos Estados Unidos de aprovar um proje-

to de lei de mais de US$ 1 trilhão em reação ao novo coronavírus
continuava travada na noite de domingo (22), já que os democratas
insistiam em mais dinheiro para ajudar governos estaduais e locais e
hospitais, enquanto os republicanos pediram uma ação rápida para
dar um sinal de encorajamento aos mercados financeiros.

Mais cedo no domingo, o Senado não conseguiu os 60 votos
necessários na Casa de 100 membros para fazer o plano republi-
cano superar um obstáculo processual mesmo depois de dias de
negociações, já que 47 senadores o aprovaram e 47 o rejeitaram.

Mais tarde no mesmo dia, o republicano Mitch McConnell,
líder da maioria no Senado, anunciou que repetiria a votação na
manhã da segunda-feira (23), mas foi frustrado pelo líder demo-
crata do Senado, Chuck Schumer.

Em reação, McConnell acusou os democratas de um “com-
portamento leviano” que poderia perturbar ainda mais os merca-
dos financeiros e adiar a ajuda mais que necessária para comba-
ter o surto de coronavírus.

Mas os democratas fizeram pé firme, e Schumer classificou
o plano republicano como “um fundo de resgate corporativo gi-
gantesco sem prestação de contas”.

Negociação
Em meio aos ataques partidários, Schumer disse que as nego-

ciações particulares estavam avançando. Eric Ueland, intermediá-
rio da Casa Branca com o Legislativo, disse aos repórteres que
“um punhado” de discordâncias ainda precisava de solução.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, fez um bate e vol-
ta entre os gabinetes de McConnell e Schumer em busca de um
acordo. A certa altura, ele também deu a entender aos repórteres
que estava havendo fazendo progresso.

As negociações marcaram o terceiro esforço do Congresso
para amenizar o impacto econômico de uma doença que já dei-
xou mais de 33 mil pessoas doentes e ao menos 420 mortos no
país, o que levou governadores a ordenar que quase um terço da
população nacional fique em casa e suspendeu as atividades de
muitos negócios.

Ajuda financeira
Após dois projetos de lei de ajuda emergencial bem-sucedi-

dos, a iniciativa mais recente inclui ajuda financeira para os nor-
te-americanos comuns, pequenas empresas e indústrias afetadas
gravemente, como as linhas aéreas.

Os democratas fizeram objeções ao projeto de lei dos republi-
canos no Senado durante o domingo – Schumer disse que ele tem
“muitos, muitos problemas” e que beneficiará interesses corporati-
vos à custa de hospitais, agentes de saúde, cidades e Estados.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse
que seus colegas democratas começarão a elaborar um projeto
de lei alternativo. (Agencia Brasil)

Ministro da Economia da
Argentina pede que G20
garanta liquidez global

O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, disse
nesta segunda-feira aos líderes do G20 que eles precisam agir de-
cisivamente para “evitar um colapso social” à medida que o surto
de coronavírus se espalha, incentivando os países desenvolvidos a
estender linhas de swap em tentativa de garantir liquidez global.

Martín Guzmán, que conversou com outros líderes em um
telefonema do G20 sobre a epidemia, disse em comunicado que
os países devem usar a “caixa de ferramentas” inteira das políti-
cas econômicas, incluindo a extensão de swaps bilaterais para
ajudar os países mais necessitados.

“É de extrema importância que aprofundemos os esforços de
coordenação e cooperação globais o máximo possível, a fim de
preservar a estabilidade social global”, disse Guzmán.

O ministro também pediu medidas domésticas que vão desde
transferências em dinheiro e subsídios para os setores afetados à
prorrogação do seguro-desemprego, de acordo com o comunicado.

O surto de coronavírus pega a Argentina, uma das principais
produtoras mundiais de grãos, em crise, no momento em que
tenta elaborar um plano para pagar suas dívidas ao Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e combater a inflação e a pobreza do-
mésticas. (Agencia Brasil)

Efeitos do coronavírus começam a
 ser sentidos pelo comércio, diz CNC

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (ICEC) de
março revela que os impactos da
pandemia do novo coronavírus co-
meçaram a ser sentidos pelo varejo
brasileiro. O índice atingiu 128,4
pontos, maior patamar desde de-
zembro de 2012 (129 pontos), mas
com queda de 0,2% em relação a
fevereiro, interrompendo quatro
meses consecutivos de alta. 

A pesquisa foi divulgada na
segunda-feira (23) pela Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A economista da CNC respon-
sável pela pesquisa, Izis Ferreira,
disse à Agência Brasil que a cole-
ta dos dados aconteceu entre 20
de fevereiro e 5 de março, por-
tanto uma semana antes de as me-
didas mais drásticas de isolamen-
to para evitar maior disseminação
do novo coronavírus serem ado-
tadas no Brasil, o que ocorreu en-
tre 9 e 13 de março. O período
foi marcado pela primeira queda
significativa da Bolsa de Valores,
no dia 12. “O temor começou a se
intensificar”, apontou Izis. Foram
consultados 18 mil empresários
do comércio de todos os estados,
mais o Distrito Federal.

A queda do ICEC na passagem
de fevereiro para março é expli-
cada, principalmente, por uma re-
tração no índice de expectativas.
“Isso significa que já no período
de referência da pesquisa, pelo
canal das expectativas, os comer-
ciantes já estavam esperando uma
piora da economia do setor do
comércio e da empresa nos pró-
ximos meses”. Segundo Izis, pelo
canal das expectativas, já houve

uma antecipação da queda na con-
fiança do empresário do comér-
cio. “Que é o que a gente deve ver
nos próximos meses”.

Reversão
Izis avaliou que o resultado

indica que o índice ainda está na
zona de avaliação positiva, sinali-
zando otimismo, mas isso deve se
reverter nos próximos meses em
função da crise que está instalada
no país. “A gente vinha em um rit-
mo gradual de recuperação da ati-
vidade econômica, com geração
de vagas no mercado de trabalho,
embora em um desempenho mo-
derado, com inflação bem baixa,
controlada, mas isso deve se re-
verter, certamente, como todas as
projeções já estão mostrando. E,
naturalmente, os índices de con-
fiança em geral devem seguir esse
mesmo movimento”, comentou a
economista.

A análise da satisfação quanto
às condições correntes mostra
que o subitem Índice de Condições
Atuais do Empresário do Comér-
cio (ICAEC) evoluiu 1,1% na
comparação mensal e 5,2% na
comparação anual.

Já no subíndice Expectativas
do Empresário do Comércio
(IEEC), aparecem os primeiros
efeitos da crise do novo corona-
vírus. As expectativas para os pró-
ximos meses são piores do que
em fevereiro deste ano (-0,7%) e
do que em relação a março de
2019 (-2,2%). Os empresários já
começaram, no período de coleta
dos dados, a antecipar os reflexos
negativos da crise sobre o setor.

Para os próximos meses, a

CNC aposta que a confiança dos
empresários deve ser bastante afe-
tada pelo atual momento e pela
expectativa de reversão na ativida-
de econômica, que fica um pou-
co defasada. “Mas a confiança já
vai antecipar isso”. A partir de
abril, Izis Ferreira espera nova
queda na confiança, na intenção
de investir e na avaliação das
condições correntes. “E a ten-
dência, infelizmente, é esse pes-
simismo se intensificar”.

Intenção de investir
A intenção de investimento

também caiu em março, motiva-
da, em especial, pela intenção de
contratar funcionários. No cená-
rio em que não há expectativa de
faturamento e o movimento do
negócio pode ser afetado por um
decreto governamental ou mesmo
pelo fato de as pessoas não esta-
rem circulando nas ruas, isso faz
com que os empresários não quei-
ram mais contratar empregados. O
ICEC de março revela retração de
2,7% na contratação de funcioná-
rios em relação a fevereiro e de
3,2% na variação anual. O índice
de comerciantes dispostos a au-
mentar o quadro de funcionários
foi de 69,1%, em março, contra
74,1% em fevereiro último e 72%
em março do ano passado. Izis
acredita que a contratação de fun-
cionários continuará sofrendo,
“porque o movimento agora não é
de contratação”.

A pesquisa identifica que o Ín-
dice de Investimento do Empre-
sário do Comércio também regis-
trou variação mensal negativa, -
0,6%, com 106,9 pontos, na com-

paração com fevereiro. Em rela-
ção a março de 2019, porém, hou-
ve aumento de 2,1%, o que con-
firma que, no período de apuração,
os empresários ainda estavam
mais dispostos a investir.

Izis Ferreira informou que, de
acordo com a pesquisa, os comer-
ciantes ainda estavam conseguin-
do adequar os estoques ao nível
de vendas, com aumento de 1,1%
comparativamente a fevereiro e de
4,5% sobre março de 2019. Isso
se deveu à contratação de investi-
mentos que já estavam previstos,
esclareceu a economista da CNC.
“Mas a tendência é que, daqui para
a frente, também haja uma menor
intenção de investir na área dos
estoques”.

Na questão dos estoques, em
virtude da paralisação dos negó-
cios, os comerciantes não têm
como fazer uma adequação. As
exceções são alguns segmentos
considerados essenciais: hiper e
supermercados, farmácias, lojas
de equipamentos médicos, entre
outros. Os demais segmentos já
estão afetados pelo movimento
nulo nesta semana e nas próximas,
disse Izis.

A economista explicou que o
primeiro canal que vai continuar
caindo muito de abril em diante
envolve as expectativas do comér-
cio, que deverão seguir negativas.
A próxima coleta será feita entre
os dias 20 de março e 5 de abril.
“A gente acredita que os próximos
resultados, realmente, vão mos-
trar uma intensificação dessa que-
da na confiança, na direção de uma
zona pessimista mesmo”, con-
cluiu.  (Agencia Brasil)

Em coletiva realizada no iní-
cio da tarde de segunda-fei-
ra (23), o governador de São
Paulo, João Doria, reforçou a
necessidade de funcionamento
das fábricas no estado e do se-
tor de construção civil. “Não
podemos ter colapso na produ-
ção do país”, disse. “Se as fábri-
cas pararem, teremos colapso no
abastecimento, não só de ali-
mentos, como de produtos bá-
sicos para a população de São
Paulo e do país”, acrescentou.

Doria disse ainda que a cons-
trução civil também deve continu-
ar operando. “Sigam os critérios
sanitários que estamos determi-
nando. Mas não podemos 
ter paralisação do setor e nem mes-
mo em obras. As obras do metrô,
de prontos-socorros e de hospitais,
de rodovias e de ferrovias, obras
que estão em curso e que atendem
a necessidade da população, assim
como obras de recuperação neces-
sárias ao perfeito funcionamento
de municípios e obras de manuten-
ção, não podem ser interrompidas.”

O governador defendeu que
borracharias e oficinas mecâni-
cas estejam abertas durante esse
período para atender, principal-
mente, os carros das áreas de
segurança e ambulâncias.

Ele pediu que os prefeitos

Doria diz que fábricas e
construção civil não podem parar

não bloqueiem estradas e mante-
nham abertos os postos de
combustíveis.“Pedimos uma espe-
cial atenção aos caminhoneiros.
São Paulo é o maior centro de abas-
tecimento do país. Por isso, pre-
feitos, não limitem estradas e não
limitem funcionamento de postos
de combustível fundamentais para
o que o serviço de transporte con-
tinue a ser feito regularmente. As
estradas e as nossas fronteiras de-
vem permanecer abertas para não
ocorrer desabastecimento.”

A partir de quarta-feira (25),
segundo Doria, policiais militares
e bombeiros fardados terão aces-
so gratuito ao transporte público
municipal e intermunicipal dentro
do estado de São Paulo. A medida
valerá até o dia 30 de julho.

Ele também anunciou que a
Companhia de Gás de São Paulo
(Comgas) irá suspender o corte de
fornecimento de consumidores re-
sidências, comerciais e hospitala-
res  até o dia 31 de maio de 2020.
“Nenhuma residência ou centro de
consumo de gás encanado da Com-
gas poderá ser sustado ou interrom-
pido”, ressaltou.

Também será suspensa a
multa para as indústrias que não
utilizarem a cota mínima de gás
que estava fixada em contrato.
(Agencia Brasil)

Covid-19: Campos Neto diz que
BC tem arsenal para enfrentar crise

O Banco Central (BC) tem
um arsenal muito grande para fa-
zer frente a qualquer tipo de cri-
se, afirmou o presidente da ins-
tituição, Roberto Campos Neto,
na segunda-feira (23), ao anun-
ciar medidas de enfrentamento
aos efeitos da pandemia do novo
coronavírus na economia.

“O arsenal que o Banco
Central tem é muito grande pra
combater qualquer tipo de cri-
se. O Banco Central está abso-
lutamente tranquilo e o sistema
financeiro nacional vai funcio-
nar perfeitamente. Estamos aqui
para prover qualquer tipo de in-
centivo que for necessário”,
disse, em entrevista, transmiti-
da pela internet.

O BC anunciou redução de
depósitos compulsórios (re-
cursos que os bancos são obri-
gados a deixar depositados no
Banco Central) e linha de em-
préstimos a instituições financei-
ras, com garantia de debêntures
(títulos privados). Além disso, foi
autorizada a captação de depósi-
to a prazo com garantia especial
do Fundo Garantidor de Crédito
(FGC), o que permite expansão
na concessão de crédito em cer-
ca de R$ 200 bilhões, entre
outras medidas para liberar
recursos na economia.

Campos Neto afirmou que
não está descartada nova redu-
ção de compulsório e que o BC
estuda ainda outra medida, que
seria o empréstimo do BC aos

bancos, tendo como garantia a
carteira de crédito. Segundo ele,
o valor pode chegar a R$ 670
bilhões.

Segundo Campos Neto, o
conjunto de medidas de libera-
ção de liquidez (recursos dis-
poníveis no mercado) anuncia-
das até agora pelo BC corres-
pondem a 16,7% (R$ 1,2 tri-
lhão) do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país. Na
crise financeira internacional,
de 2008, esse percentual foi
menor: 3,5% (R$ 117 bilhões)
do PIB. Campos Neto classifi-
cou as medidas anunciadas até
agora como “o maior plano de
injeção de liquidez e capital da
história do país”.

Campos Neto avaliou que,
com a crise, houve uma migra-
ção de investimentos de maior
risco pra os de menor risco, ou
seja, uma “corrida por ativos
mais seguros”. “Houve grande
saída de dinheiro de mercados
emergentes, uma grande saída
de todos os ativos de risco no
mundo, com grande parte das
moedas desvalorizando, princi-
palmente as moedas de países
emergentes. E a gente tem en-
tão esse fator incerteza que tem
dominado o cenário nas últimas
semanas. As reações dos mais
diversos governos nesse ambi-
ente de incerteza tem indicado
esse grau de gravidade e nós en-
tendemos que essas turbulênci-

as financeiras  vão estar conos-
co durante um tempo”, afirmou.

Campos Neto disse que, en-
quanto para os consumidores a
incerteza os leva a querer esto-
car comida e álcool em gel, as
empresas buscam ter recursos
para atravessar a crise.

Campos Neto afirmou que a
crise veio em “ondas”. “Tivemos
primeiro uma grande onda, com
efeito mais localizado na Ásia.
Existia um entendimento de que
teria problema de oferta. Vári-
os componentes produzidos na
Ásia não chegariam às nossas
fábricas e poderia atrapalhar a
produção de bens. Era um cho-
que de oferta. Existia uma pre-
ocupação que isso fosse criar
uma ruptura no processo produ-
tivo, que fosse ter alguns im-
pacto na parte de emprego.
Mas a economia do Brasil é re-
lativamente fechada, então o
efeito disso no Brasil seria pe-
queno”

Segundo o presidente do
BC, a segunda onda é a que veio
com o isolamento social no
Brasil, impactando “fortemen-
te” o setor de serviços, respon-
sável por 63% do PIB. Segun-
do ele, esse cenário foi anteci-
pado pelo BC que começou a
prover o mercado de liquidez.

De acordo com Campos
Neto, a recuperação do setor de
serviços é diferente da indús-
tria, por exemplo, que passada
a crise, pode aumentar as horas

trabalhadas para produzir .
“Quando deixa de consumir ser-
viços, é difícil compensar a per-
da. A indústria pode recuperar
o que foi perdido”, disse citan-
do como exemplo, que não se
corta o cabelo várias vezes para
recuperar os dias em que não
foi possível ter acesso ao ser-
viço.

Campos Neto disse ainda
que a crise atual é diferente da
de 2008. “Foi uma crise de ala-
vancagem financeira. Alavanca-
gem gerou a percepção de que
o sistema financeiro tinha pro-
blemas. Isso permeou para a
economia real. Essa crise ago-
ra é totalmente diferente. A gen-
te tem um cenário em que os
bancos estão muito menos ala-
vancados no Brasil e no mun-
do. O sistema financeiro passou
por uma reformulação comple-
ta. O sistema bancário está mui-
to mais sólido. É uma crise
muito mais da economia real”.

Questionado sobre o tempo
de duração da crise, Campos
Neto afirmou: “é uma incógni-
ta para todo mundo”. “Esse é
um tema do Ministério da Saú-
de. O que eu preciso é ter am-
plas condições de liquidez e
capital para atravessar essa
crise, de ter condições esti-
mulativas para que a economia
se recupere. As medidas que
nós tomamos estão atendendo
essas exigências”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Em meio à instabilidade cau-
sada pela pandemia de corona-
vírus, o mercado financeiro teve
mais um dia de nervosismo. A
bolsa de valores caiu 5,22%, no
nível mais baixo desde julho de
2017. O dólar, que tinha caído
nas duas últimas sessões, voltou
a subir  na segunda-feira (23) e
fechou perto de R$ 5,14 na co-
tação comercial.

O índice Ibovespa, da B3, a
bolsa de valores brasileira, fechou
esta segunda-feira aos 63.569
pontos, com recuo de 5,22%. O
índice chegou a operar em alta no
início da negociação, mas inver-
teu a tendência ainda durante a
manhã. Na mínima do dia, às
12h45, chegou a cair 7,3%.

O dólar também teve um dia
de tensões. A divisa encerrou o
dia vendida a R$ 5,138 na cota-
ção comercial, com alta de R$
0,111 (+2,21%). A moeda nor-

te-americana acelerou a alta du-
rante a tarde. Na máxima do dia,
por volta das 16h30, chegou a
superar os R$ 5,14. O recorde
nominal do dólar desde a cria-
ção do real foi atingido na últi-
ma quarta-feira (18), quando a
cotação fechou em R$ 5,19.

A divisa acumula alta de
28,05% em 2020. Na segun-
da-feira,  o Banco Central
(BC) atuou menos no merca-
do. A autoridade monetária
vendeu US$ 739 milhões das
reservas internacionais em
três leilões à vista.

O governo publicou uma
medida provisória que flexibili-
za as regras trabalhistas durante
a crise provocada pela pandemia
de covid-19. Um artigo, no en-
tanto, que permite a suspensão
do contrato de trabalho por até
quatro meses sem que o funcio-
nário receba salário provocou

críticas de economistas e de
políticos, que ameaçaram ques-
tionar a proposta no Supremo
Tribunal Federal (STF) e pressi-
onaram que o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, devolves-
se a MP ao governo. No início
da tarde, o presidente Jair Bol-
sonaro prometeu revogar o arti-
go, o que depende da edição de
uma nova medida provisória.

Bolsonaro anunciou um pla-
no de ajuda para os estados de
pelo menos R$ 85,8 bilhões du-
rante uma videoconferência com
governadores do Norte e do
Nordeste. As principais medidas
são a complementação repasses
da União aos estados e aos mu-
nicípios, que devem cair por cau-
sa da perda de arrecadação. Pela
manhã, o Banco Central (BC) ti-
nha anunciado uma série de me-
didas que injetarão R$ 1,2 tri-
lhão na economia.

A intensificação da guerra de
preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia continuou a
pressionar o mercado. Os dois
países estão aumentando a pro-
dução de barris, o que tem pro-
vocado uma redução na cotação
internacional.

O barril do tipo Brent recu-
perou-se levemente. Por volta das
18h, a cotação estava em US$
27,33, com alta de 1,3%. Na se-
mana passada, os preços tinham
caído para US$ 22, na cotação
mais baixa em 18 anos. Apesar da
alta na cotação do barril hoje, as
ações da Petrobras, as mais nego-
ciadas na bolsa, continuaram a cair.
Os papéis ordinários (com direi-
to a voto em assembleia de acio-
nistas) desvalorizaram-se 4,91%
nesta segunda. Os papéis preferen-
ciais (com preferência na distri-
buição de dividendos) recuaram
4,17%. (Agencia Brasil)
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ABASTECIMENTO
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento) afirmou que a agropecuária brasileira segue produzindo
com êxito e abastecendo o mercado. “O Brasil é um grande ce-
leiro, produtor de alimentos, e não precisamos ter nenhuma ex-
pectativa negativa de que não teremos alimentos para nosso povo”,
afirmou, referindo-se às mudanças na rotina dos brasileiros, im-
postas pela pandemia do coronavírus.

HORTALIÇAS
Em tempos de economizar na quantidade de vezes que se sai

às compras, vale investir em produtos mais baratos. No caso das
hortaliças, a batata apresentou queda de preços generalizada nas
Centrais de Abastecimento do país em fevereiro, o que deve se
refletir também nos mercados neste mês. Os valores foram di-
vulgados, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
no 3º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mer-
cado Hortigranjeiro (Prohort).

GARANTIA-SAFRA
Agricultores familiares de 92 municípios receberão o bene-

fício do Garantia-Safra, referente à safra 2018/2019, neste mês.
A autorização do pagamento do benefício contemplará 76.635
unidades familiares, tendo em vista a comprovação de perda por
seca nesses municípios. A Portaria nº 9, que determina o paga-
mento, foi publicada pela Secretaria de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura. 

PRIORIDADES
A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo reali-

zou na última semana um encontro com as Superintendências
Federais de Agricultura para alinhar estrategicamente as ações,
visando a boa execução das políticas para a agricultura familiar.
O evento teve rodadas de apresentações e debates sobre as polí-
ticas públicas do Ministério da Agricultura (Mapa). 

DOAÇÃO
Uma ação conjunta envolvendo o Ministério da Agricultura,

o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Saúde, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as secretarias es-
taduais de saúde e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Uni-
ca) viabilizou a doação, por parte do setor sucroenergético, de
álcool para a fabricação de gel e solução de álcool 70 para assep-
sia de estabelecimentos da rede pública de saúde.

VISITA
O total de 24 jornalistas e influencers do agronegócio, de 11

Estados brasileiros, conheceu trabalhos científicos desenvolvi-
dos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agro-
negócios (APTA), na área de pecuária de corte e tecnologia de
aplicação de defensivos agrícolas. Os comunicadores visitaram,
em 11 de março, o Polo Regional de Colina da APTA, a convite
da empresa Trouw Nutrition, parceira da Agência no desenvolvi-
mento de tecnologias para a área de pecuária de corte.

OUTONO
A previsão do outono, que começou sexta-feira (20), indica

neutralidade do fenômeno El Niño (diminuição da temperatura
da superfície das águas do Oceano Pacífico). De acordo com in-
formações do Prognóstico Climático de Outono do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), a probabilidade de ocorrên-
cia do fenômeno é de 65% durante a nova estação do ano. A chu-
va deve ficar entre a média e acima da média em boa parte do
Brasil durante a nova estação, inclusive na região Sul.

PARANÁ
O agronegócio é responsável por 33,9% do Produto Inter-

no Bruto (PIB) do Paraná, valor que, em 2017, chegou a R$
142,2 bilhões. Os estudos foram feitos pelo Ipardes (Institu-
to Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), ór-
gão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Pro-
jetos Estruturantes. O PIB é a soma de todas as riquezas pro-
duzidas em um determinado período, e agronegócio é um ter-
mo derivado de agribusiness, inventado por professores da Uni-
versidade de Harvard em 1957. 

AUTORIZAÇÃO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acatou,

pedido da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para
produção, doação e transporte de álcool hidratado 70º INPM. O
objetivo da medida é contribuir com o abastecimento das unida-
des públicas de saúde, de forma gratuita, a fim de conter a disse-
minação do Coronavirus (COVID-19). A UNICA conta com mais
de uma centena de unidades produtivas associadas presentes em
cinco estados brasileiros.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos. Esteve

por dois anos morando no exterior; na República Oriental do
Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013
se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna
semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor
do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site:
www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email:
mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Lembre sempre de lavar as mãos

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco Au-
rélio decidiu que o governo fe-
deral não pode fazer cortes de
recursos no Programa Bolsa Fa-
mília durante o período de cala-
midade pública no país devido à
pandemia do novo coronavírus.
A decisão do ministro foi assi-
nada na sexta-feira (20) e divul-
gada na segunda-feira (23).

Marco Aurélio atendeu a um
pedido liminar feito por gover-
nadores de estados do Nordes-
te, que alegaram suposta dimi-
nuição na concessão do benefí-
cio na região. Na mesma deci-
são, o ministro pediu que a
União preste informações sobre
a alegação dos estados e deter-
minou que a liberação dos bene-
fícios seja feita de forma isonô-
mica em todo o país.

Na sexta-feira (20), o Minis-
tério da Cidadania, pasta respon-
sável pela gestão do programa, in-
formou que suspendeu, por 120

dias, bloqueios, suspensões e can-
celamentos dos benefícios para
verificação de eventuais irregula-
ridades. A medida inseriu mais 1,2
milhão de famílias no Bolsa Fa-
mília, segundo o ministério.

Atualmente, o Bolsa Família
paga de R$ 89 a R$ 205 por mês
às famílias cadastradas. O valor
médio corresponde a R$ 191. Ges-
tantes, lactantes (mães que ama-
mentam) e filhos de até 15 anos de
idade recebem, cada um, adicional
de R$ 41, até o teto de R$ 205.

“Com a inserção de mais 1,2
milhão de famílias, teremos cer-
ca de 14 milhões de famílias
beneficiadas, o maior número da
história do programa”, destacou
o ministro Onyx Lorenzoni, em
nota divulgada pela pasta.

Em nota à imprensa, a o Mi-
nistério da Cidadania informou
que a portaria que garantiu a in-
clusão dos beneficiários permi-
tiu a cobertura de 14 milhões de
famílias entre os beneficiários.

Segundo o ministro Onyx Loren-
zoni, é “o maior número da his-
tória do programa”.

De acordo com Onyx, a in-
clusão é uma das medidas do
presidente Jair Bolsonaro para
minimizar os efeitos da pande-
mia do novo coronavírus. “O pre-
sidente tem agido para reduzir-
mos os danos da crise e prote-
germos os idosos e os mais vul-
neráveis. Essa portaria garante
que nenhuma família será exclu-
ída do programa nos próximos
120 dias e reafirma o compro-
misso do presidente Bolsonaro
com o Bolsa Família”, disse.

Em relação à decisão do Su-
premo Tribunal Federal que sus-
pende cortes no Bolsa Família,
informamos que:

O Ministério da Cidadania,
por meio da Portaria Nº 335 - pu-
blicada na sexta-feira (20) - já ha-
via estabelecido medidas emer-
genciais para o Programa Bolsa
Família, entre elas a suspensão de

bloqueios e cancelamentos dos
benefícios pelo prazo de 120 dias.

Segundo o ministro Onyx
Lorenzoni, titular da pasta, o pro-
grama “é muito importante para
as famílias mais vulneráveis do
país”. Além disso, Onyx destaca
que “com a inserção de mais 1,2
milhão de famílias, teremos cer-
ca de 14 milhões de famílias
beneficiadas, o maior número da
história do programa”, enfatizou.

O ministro destacou também
que a portaria soma-se a outras
ações que o presidente Jair Bolso-
naro está realizando para o enfren-
tamento da situação emergencial
do Covid-19. “O presidente tem
agido para reduzirmos os danos da
crise e protegermos os idosos e os
mais vulneráveis”, assegurou. “Essa
portaria garante que nenhuma famí-
lia será excluída do programa nos
próximos 120 dias e reafirma o
compromisso do presidente Bol-
sonaro com o Bolsa Família”, com-
pletou. (Agencia Brasil)

Presidente revoga artigo que permitia
suspender contrato de trabalho

O presidente Jair Bolsonaro
avisou  na segunda-feira, nas re-
des sociais que revogou o Artigo
18 da Medida Provisória (MP)
927, que permitia a suspensão do
contrato de trabalho por até qua-
tro meses sem salário. O Artigo
18 previa que, durante o estado de
calamidade pública, o contrato de
trabalho poderia ser suspenso por
até quatro meses, para participa-

ção do empregado em curso de
qualificação profissional não pre-
sencial, oferecido pela empresa ou
por outra instituição. Essa suspen-
são poderia ser acordada individu-
almente com o empregado e não
dependeria de acordo ou conven-
ção coletiva.

 A MP 927 traz outras medi-
das trabalhistas para enfrenta-
mento do estado de calamidade

pública no país e da emergência
em saúde pública decorrente da
pandemia da covid19. A MP entrou
em vigor no domingo (22) ao ser
publicada em edição extra do Di-
ário Oficial da União, e tem vali-
dade de 120 dias para tramitação
no Congresso Nacional. Caso não
seja aprovada, perde a validade.

Entre as medidas estão o te-
letrabalho, a antecipação de fé-

rias, a concessão de férias cole-
tivas, o aproveitamento e ante-
cipação de feriados, o banco de
horas, a suspensão de exigênci-
as administrativas em segurança
e saúde no trabalho, o direcio-
namento do trabalhador para
qualificação e o adiamento do
recolhimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS). (Agencia Brasil)

Doria diz que São Paulo vai aplicar
2 mil testes de covid-19 por dia

O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na segun-
da-feira (23) que vai lançar, na
quarta-feira (25), uma rede
para a aplicação de testes para
coronavírus no estado de São
Paulo. Segundo ele, a intenção
é que sejam realizados 2 mil
testes por dia. “Testar, testar e
testar. Essa é a orientação da
Organização Mundial de Saúde
(OMS)”, afirmou Doria, em co-
letiva no início da tarde da se-
gunda-feira (23).

A ampliação dos testes será
possível por meio de parceria com
17 laboratórios ligados à Univer-
sidade de São Paulo (USP), com
apoio do Instituto Butantan.

Segundo o prefeito de São
Paulo, Bruno Covas, 15 mil tes-
tes para coronavírus já foram
feitos na capital paulista, nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBS). “Adquirimos mais 100

mil testes do coronavírus que
devem chegar na cidade na se-
mana que vem”, afirmou. “Esta-
mos nos preparando para o mo-
mento pior da crise.”

Além disso, São Paulo está
ampliando o número de leitos no
Hospital das Clínicas para o tra-
tamento da doença. “O Hospital
das Clínicas, maior complexo
hospitalar da América Latina,
abre 900 leitos para tratar o co-
ronavírus a partir desta sexta-fei-
ra (27). Temos um andar com-
pleto, que foi reformado em
tempo recorde. Já temos 200
leitos em UTI prontos.”

Também foram criados cinco
centros de triagem para o atendi-
mento de casos suspeitos. Os
centros ficarão alojados no Hos-
pital Emílio Ribas, Hospital do
Mandaqui, Hospital Geral da Vila
Penteado, Hospital Ipiranga e no
Hospital Geral de Guaianazes.

Doria disse que foram doa-
dos ao governo estadual R$ 96
milhões do setor privado, por
28 empresas. Essas doações,
segundo ele ,  foram fei tas
em dinheiro e em equipa-
mentos e  em suplementos
para os sistemas de saúde e
de segurança pública.  Ele
aproveitou a coletiva para so-
licitar a doação de cestas bási-
cas e kits de higiene e de pro-
teção individual pelo site do
governo de São Paulo.

O governador orientou os
policiais militares para, com
apoio da Guarda Civil Metropo-
litana, impeçam que bailes funks
continuem a ser realizados nas
periferias da cidade. Segundo
ele, os promotores dos eventos
poderão ser presos.

“Já orientamos a PM e a
GCM para impedir e prender os
promotores de bailes funks ou

de outros tipos de movimentos
que envolvam a promoção de
eventos públicos nas ruas. Esse
é um ato de irresponsabilidade.”

Segundo o prefeito Bruno
Covas, os equipamentos de som
também serão apreendidos.

A coletiva da segunda-feira
(23) não teve a participação do
infectologista David Uip, co-
ordenador do Centro de Con-
tigência de Coronavírus, que
está fazendo exames no Hos-
pital Sírio Libanês. Desde que
foi nomeado ao posto de co-
ordenador do centro, todas as
coletivas sobre coronavírus
contavam sempre com a pre-
sença do infectologista.

“Esperamos que não seja
nada de grave”, disse Doria.
“Não há uma indicação efetiva
de que ele possa estar conta-
minado. Mas ele está fazendo
exames nesse momento.”

Governo restringe entrada de
estrangeiros no país por 30 dias

Começou a valer na segun-
da-feira (23) a portaria do gover-
no federal que restringe a entra-
da no país por 30 dias de estran-
geiros vindos de voos internaci-
onais de uma série de países com
registro de casos do novo coro-
navírus. Caberá à Polícia Fede-
ral (PF), responsável pelo con-
trole de migração nos aeropor-
tos, cumprir a determinação.

As sanções podem variar de
responsabilização administrativa,
como multa, civil, penal, repatri-
ação ou até deportação imediata
para quem infringir a norma.

A medida se aplica aos estran-
geiros vindos da China, países-
membros da União Europeia, Is-
lândia, Noruega, Suíça, Reino Uni-

do, Irlanda do Norte, Austrália,
Japão, Malásia e Coreia do Sul.

Em nota, a assessoria da PF
informou a Agência Brasil que
a sanção vai variar conforme “as
particularidades do caso e do
local da infração”.

De acordo com o governo, a
restrição atende a uma recomen-
dação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) de
restrição excepcional e tempo-
rária de entradas no país.

Em nota, a assessoria da con-
cessionária RioGaleão, que admi-
nistra o Aeroporto Internacional
Tom Jobim, no Rio de Janeiro,
afirmou que a triagem dos passa-
geiros será feita no momento de
embarque nos países de origem.

“Caso algum passageiro dos
referidos países chegue a de-
sembarcar no Rio, passará pela
triagem da Polícia Federal no
aeroporto e entrará no fluxo de
inadmitidos pela PF. Se apresen-
tar algum sintoma do coronaví-
rus, será encaminhado aos agen-
tes sanitários da Anvisa”, infor-
mou a assessoria.

Já a assessoria da GRU Air-
port, concessionária do Aero-
porto Internacional de São Pau-
lo, em Guarulhos, disse à Agên-
cia Brasil que, nos casos em
que o passageiro for inadmitido
no Brasil, cabe à companhia aé-
rea os trâmites de repatriação,
incluindo o transporte de volta.

“A fim de apoiar o órgão fe-

deral e as empresas aéreas, a con-
cessionária disponibiliza instala-
ções no Terminal 3 para inadmiti-
dos”, disse a assessoria. Os dois
terminais são as principais portas
de entrada de estrangeiros no país.

A restrição não se aplica a bra-
sileiros natos ou naturalizados,
imigrantes com prévia autorização
de residência no Brasil, estrangei-
ro que vai se reunir com familiar
brasileiro que está no país ou aque-
le que seja autorizado pelo gover-
no em vista do interesse público.

A medida também não atinge
profissionais estrangeiros a servi-
ço de organismo internacional, fun-
cionários estrangeiros autorizados
pelo governo brasileiro e o trans-
porte de cargas. (Agencia Brasil)

Covid-19: mortes no Brasil sobem
para 34 e casos confirmados são 1.891

O número de mortes decor-
rentes do novo coronavírus fi-
cou em 34, conforme atualiza-
ção do Ministério da Saúde pu-
blicada  na segunda-feira (23).
Até domingo (22), o número de
pessoas que vieram a óbito es-
tava em 25. A taxa de letalidade
no Brasil está em 1,8%.

Os falecimentos seguem
concentrados em São Paulo e no
Rio de Janeiro. Enquanto São
Paulo registrou 30 pessoas que

perderam a vida em decorrência
da pandemia, foi no Rio de Ja-
neiro que ocorreram as outras
quatro fatalidades.

O total de casos confirma-
dos saiu de 1.546  no domingo
(22) para 1.891  na segunda-fei-
ra (23), um acréscimo propor-
cional de 22% e de 345 em nú-
meros absolutos.

Como epicentro da pande-
mia no Brasil, São Paulo também
lidera o número de pessoas in-

fectadas, com 745 casos confir-
mados. Em seguida vêm Rio de
Janeiro (233), Ceará (163), Dis-
trito Federal (133), Minas Gerais
(128) e Rio Grande do Sul (86).

Também possuem casos
confirmados Santa Catarina (68),
Bahia (63), Paraná (56), Pernam-
buco (42), Amazonas (32), Espí-
rito Santo (29), Goiás (23), Mato
Grosso do Sul (21), Rio Grande
do Norte (13), Acre (11), Sergi-
pe (10), Alagoas (sete), Piauí

(seis), Pará e Tocantins (cinco),
Rondônia (três), Maranhão, Pa-
raíba, Roraima e Mato Grosso
(dois) e Amapá (um).

No início da semana passa-
da, o ranking era liderado pelos
estados do Sudeste e do Sul,
além do Distrito Federal. O mai-
or número de casos segue con-
centrado no Sudeste e no DF,
mas a lista ganhou a presença do
Ceará entre as primeiras colo-
cações. (Agencia Brasil)
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B.blend Máquinas e Bebidas S.A.
CNPJ/MF nº 22.172.203/0001-06

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo 2019 2018
Ativo circulante 17.246.642 27.023.857
Caixa e equivalente de Caixa 4.347.578 18.846.856
Contas a Receber 3.966.515 2.031.038
Estoques 2.448.737 1.067.735
Impostos a recuperar 5.221.591 4.819.811
Adiantamentos 1.262.220 258.416
Ativo não circulante 82.111.025 75.890.550
Realizável a longo prazo 39.121.286 40.112.263
Tributos diferidos 34.319.834 26.996.263
Impostos e contribuições a recuperar 2.019.640 2.019.640
Outros créditos 6.650.266 6.762.384

42.989.740 35.778.287
Imobilizado Líquido 37.947.304 39.321.394
Intangivel Líquido 1.173.982 790.869
Total do ativo 99.357.667 102.914.407
Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Passivo circulante 13.565.375 6.598.518
Fornecedores 11.287.620 4.554.275
Obrigações Trabalhistas 726.701 495.612
Obrigações Tributarias 164.460 289.269
Contas a pagar 920.556 818.886
Adiantamentos de clientes 192.907 167.347
Provisões Para Contingência 273.130 273.130
Passivo não circulante 15.262.251 14.531.439
Partes relacionadas 15.262.251 14.531.439
Patrimônio líquido 70.530.041 81.784.449
Capital social 139.769.885 139.769.885
Lucro/Prejuízo Acumulado (57.985.436) (48.984.315)
Lucro/Prejuízo do Período (11.254.408) (9.001.121)
Total do passivo e patrimônio líquido 99.357.667 102.914.407

Demonstrações do Resultado

Diretoria
Marco Aurélio Huerta Rodrigues Alves – Diretor

Fernando Lucas Correa da Silva
Contador CRC SP 262.012/O-1

Das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL (18.577.979) (13.924.617)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.323.571 4.923.496
Depreciação e amortização 4.447.518 4.082.498
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes (9.259.048) (3.359.692)
Adiantamentos (1.381.002) 283.454
Estoques (401.781) 592.450
Tributos a recuperar (1.075.116) (104.630)

2019 2018
Receita líquida de vendas 14.831.221 8.294.710
Custo das mercadorias vendidas (14.729.784) (8.065.837)
Lucro bruto 101.437 228.873
Receitas/ (despesas) operacionais:
Despesas com pessoal (3.937.103) (3.176.605)
Despesas comerciais (1.947.098) (1.780.482)
Despesas administrativas (8.094.388) (8.986.547)
Depreciacao e Amortização (4.447.518) (4.082.498)
Despesas tributárias (110.356) (58.869)
Despesas indedutíveis (58.341) (13.143)
Despesas Com Provisões 110.479 (383.609)
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro (18.382.888) (18.252.879)

Resultado financeiro
Receitas financeiras (1.363.762) (1.534.250)
Despesas financeiras 1.168.671 5.862.512

(195.091) 4.328.262
Lucro antes da provisão para o IRPJ e a CSLL (18.577.979) (13.924.617)
Imposto de renda e contribuição social – diferido 7.323.571 4.923.496
Lucro líquido do exercício (11.254.408) (9.001.121)

Notas 2019 2018
Lucro líquido do exercício (11.254.408) (9.001.121)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes (11.254.408) (9.001.121)

Reserva de lucros
Capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 109.970.000 19.800.000 (48.872.865) 80.897.135
Aumento de capital social 29.799.885 (19.800.000) – 9.999.885
Prejuízo do exercício – – (9.001.121) (9.001.121)
Ajuste de exercicios anteriores – – (111.450) (111.450)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 139.769.885 – (57.985.436) 81.784.449
Saldos em 31 de dezembro de 2019 139.769.885 – (57.985.436) 81.784.449

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2019 2018
Despesas antecipadas 1.377 (15.307)
Outros créditos 1.374.090 3.334.060
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Fornecedores 961.900 903.944
Obrigações trabalhistas (124.808) (316.234)
Obrigações tributárias 101.671 (239.672)
Partes relacionadas (287.617) (597.578)
Contas a pagar 112.118 275.821
Caixa líquido (aplicado nas)/proveniente das 
operações (16.785.106) (4.162.007)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (4.447.518) (4.082.498)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (4.447.518) (4.082.498)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos (3.136.058)
Operações com partes relacionadas 6.733.345 25.873
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 6.733.345 (3.110.185)

Das atividades de financiamento com acionistas
Aumento de capital 29.800.001
Adiantamento para futuro aumento de capital (19.800.000)
Ajuste de exercicios anteriores (111.450)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento com acionistas – 9.888.551

Redução líquida de caixa e equivalentes de 
caixa (14.499.279) (1.466.138)

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 18.846.856 20.312.994
No final do exercício 4.347.578 18.846.856
Redução líquida de caixa e equivalentes de 
caixa (14.499.279) (1.466.138)

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

EXTRATO DA ATA DA 168ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
LOCAL, HORA E DIA: Na Rua São Bento nº 405 - 14º andar, São Paulo - Capital, às quinze horas 
do dia 20 de fevereiro de 2020. Presente o senhor Presidente do Conselho de Administração, 
Jorge Damião de Almeida, bem como o senhor Diretor Presidente da Companhia Metropolitana 
de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. Secretária designada: 
Maria Amália Gonçalves Morais, OAB/SP nº 76.465. QUORUM: Acionista com mais de 99% do 
Capital Social, Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Procuradora do Município, 
Dra. Maria Isabel Mascarenhas Dias, registro funcional nº 817.566.7. CONVOCAÇÃO: Editais 

2020, páginas 54, 74, 27 e 07, 06, 05, respectivamente. PAUTA: - 1 - ALTERAÇÃO NO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA COHAB-SP; 2 - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CARACTERIZADO PELA ÁREA 
REMANESCENTE SITUADA NA RUA DOS JAPAREIRAS S/Nº ESQUINA COM A RUA INTEGRADA, 
LOTE 10 DA QUADRA 2-C, DO CONJUNTO HABITACIONAL ADVENTISTA. Abrindo os trabalhos, 
o senhor Presidente do Conselho de Administração, Jorge Damião de Almeida, colocou em discussão 

Secretaria de Governo Municipal. DELIBERAÇÕES: Sem oposição ou ressalva de qualquer um dos 
presentes foram adotadas e aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: - Em relação 
ao item “1” da pauta foi aprovada a eleição do senhor Edson Caram, brasileiro, casado, Engenheiro 

apto. 42, Jd. Vitória Régia, para ocupar assento vago no Conselho de Administração da COHAB-SP, 

forma a compatibilizar-se com o dos demais Conselheiros de Administração, é promovida em termo 
próprio, lavrado no respectivo livro de atas, em conformidade com as disposições legais e estatutárias 
vigentes. O senhor Conselheiro declara que não está incurso nas restrições legais que o impeça 

“2” foi aprovada a proposta de alienação 
do imóvel caracterizado pela área remanescente situada na Rua dos Japareiras s/nº esquina com a 

e devida avaliação do bem, com fundamento nos esclarecimentos apresentados na 1582ª e 1586ª 
Reuniões de Diretoria da Companhia ocorridas, respectivamente, em 05.06.2019 e 02.10.2019, bem 

em questão. Ressalta-se que conforme o constante nas reuniões, o lote não atende aos critérios 
para construção de unidades habitacionais. A alienação da área permitirá viabilizar recursos a curto 
ou médio prazo, com vistas a reinvestimentos nas metas estabelecidas em cumprimento à provisão 

ENCERRAMENTO: Não 
havendo outros assuntos a serem tratados, foi encerrada a reunião e lavrada esta Ata em forma 

Mascarenhas Dias Procuradora do Município Representante da Prefeitura do Município de 
São Paulo, Maria Amália Gonçalves Morais Secretária designada. 
150.386/20-5 Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.Valores expressos em milhares de reais

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
ATIVOATIVOATIVOATIVOATIVO 20192019201920192019 20182018201820182018
Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante 30.20030.20030.20030.20030.200 24.76924.76924.76924.76924.769
Caixa e equivalentes de caixa 243 207
Títulos e valores mobiliários 29.661 24.276
Contas a receber de associados 86 65
Créditos diversos 210 221
Ativo não circulanteAtivo não circulanteAtivo não circulanteAtivo não circulanteAtivo não circulante 3.0443.0443.0443.0443.044 3.2033.2033.2033.2033.203
Propriedade para investimento 1.816 1.938
Imobilizado, líquido 1.163 1.200
Intangível, líquido 65 65
Total do AtivoTotal do AtivoTotal do AtivoTotal do AtivoTotal do Ativo 33.24433.24433.24433.24433.244 27.97227.97227.97227.97227.972

CNPJ 62.299.169/0001-41
Associação Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20192019201920192019 20182018201820182018
Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante 649649649649649 539539539539539
Fornecedores 164 97
Obrigações trabalhistas e tributárias 468 431
Contas Recebidas Adiantadamente 15 6
Outras obrigações 2 5
Patrimônio socialPatrimônio socialPatrimônio socialPatrimônio socialPatrimônio social 32.59532.59532.59532.59532.595 27.43327.43327.43327.43327.433
Patrimônio social 24.629 23.865
Reservas de doações 2.804 2.804
Superávit do exercício 5.162 764
Total do Passivo e Patrimônio socialTotal do Passivo e Patrimônio socialTotal do Passivo e Patrimônio socialTotal do Passivo e Patrimônio socialTotal do Passivo e Patrimônio social 33.24433.24433.24433.24433.244 27.97227.97227.97227.97227.972

Demonstrações do resultado e do resultado abrangente para osDemonstrações do resultado e do resultado abrangente para osDemonstrações do resultado e do resultado abrangente para osDemonstrações do resultado e do resultado abrangente para osDemonstrações do resultado e do resultado abrangente para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

20192019201920192019 20182018201820182018
Receitas ( + )Receitas ( + )Receitas ( + )Receitas ( + )Receitas ( + ) 11.43911.43911.43911.43911.439 6.1526.1526.1526.1526.152

Convênio SEDS 193 217
Contribuições - Outras 5.165 4.437
Donativos P.F. 191 234
Donativos P.J. 4.581 77
Associados 60 52
Outras 1.249 1.135

( - ) Custos operacionais:( - ) Custos operacionais:( - ) Custos operacionais:( - ) Custos operacionais:( - ) Custos operacionais: (4.879)(4.879)(4.879)(4.879)(4.879) (4.204)(4.204)(4.204)(4.204)(4.204)
Custos com pessoal e encargos (3.479) (3.113)
Custos com alimentação (953) (715)
Custos com água, luz e gás - (6)
Custos com serviços terceiros (138) (94)
Custos com hospitalares (102) (77)
Custos com materiais (190) (154)
Custos com manutenção e reparos - (1)
Outros Custos (17) (44)
Despesas Operacionais ( - )Despesas Operacionais ( - )Despesas Operacionais ( - )Despesas Operacionais ( - )Despesas Operacionais ( - ) (2.733)(2.733)(2.733)(2.733)(2.733) (2.601)(2.601)(2.601)(2.601)(2.601)
Despesas pessoal e encargos (1.043) (1.025)
Despesas com alimentação (11) (12)
Despesas com água, luz e gás (456) (341)
Despesas com serviços terceiros (519) (515)
Despesas com depreciações (243) (236)
Despesas com materiais (12) (9)
Despesas com manutenção e reparos (228) (252)
Despesas com confraternização (77) (64)
Despesas tributárias (2) (11)
Provisao para créditos de liquidação duvidosa (5) (2)
Outras despesas (137) (134)
( = ) Resultado operacional( = ) Resultado operacional( = ) Resultado operacional( = ) Resultado operacional( = ) Resultado operacional 3.8273.8273.8273.8273.827 (653)(653)(653)(653)(653)
( + ) Resultado financeiro líquido 1.335 1.417
( = ) Superávit do Exercício( = ) Superávit do Exercício( = ) Superávit do Exercício( = ) Superávit do Exercício( = ) Superávit do Exercício 5.1625.1625.1625.1625.162 764764764764764

Demonstrações das Mutações do Patrimônio social para osDemonstrações das Mutações do Patrimônio social para osDemonstrações das Mutações do Patrimônio social para osDemonstrações das Mutações do Patrimônio social para osDemonstrações das Mutações do Patrimônio social para os
exercícios findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018exercícios findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018exercícios findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018exercícios findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018exercícios findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018

 Patrimônio Patrimônio Patrimônio Patrimônio Patrimônio ReservasReservasReservasReservasReservas SuperavitSuperavitSuperavitSuperavitSuperavit
SocialSocialSocialSocialSocial de Doaçõesde Doaçõesde Doaçõesde Doaçõesde Doações do Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercíciodo Exercício TotalTotalTotalTotalTotal

Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017 22.02922.02922.02922.02922.029 2.8042.8042.8042.8042.804 1.5781.5781.5781.5781.578 26.41126.41126.41126.41126.411
Incorporação ao patrimônio social 1.578 - (1578) -
Incorporação imóvel ao patrimônio social 258 - - 258
Superávit do exercício - - 764 764
Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018 23.86523.86523.86523.86523.865 2.8042.8042.8042.8042.804 764764764764764 27.43327.43327.43327.43327.433
Incorporção ao patrimônio social 764 - (764) -
Superávit do exercício - - 5.162 5.162
Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019 24.62924.62924.62924.62924.629 2.8042.8042.8042.8042.804 5.1625.1625.1625.1625.162 32.59532.59532.59532.59532.595

Variação do Capital Circulante LíquidoVariação do Capital Circulante LíquidoVariação do Capital Circulante LíquidoVariação do Capital Circulante LíquidoVariação do Capital Circulante Líquido
Ativo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo Circulante 20192019201920192019 20182018201820182018
No Início do exercício 24.769 24.220
No final do exercício 30.200 24.769
VariaçãoVariaçãoVariaçãoVariaçãoVariação 5.4315.4315.4315.4315.431 549549549549549
Passivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo Circulante
No Início do exercício 539 573
No final do exercício 649 539
VariaçãoVariaçãoVariaçãoVariaçãoVariação 110110110110110 (34)(34)(34)(34)(34)
Variação do Capital LíquidoVariação do Capital LíquidoVariação do Capital LíquidoVariação do Capital LíquidoVariação do Capital Líquido 5.3215.3215.3215.3215.321 583583583583583

Demonstrações dos fluxos de caixa para osDemonstrações dos fluxos de caixa para osDemonstrações dos fluxos de caixa para osDemonstrações dos fluxos de caixa para osDemonstrações dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Das atividades operacionaisDas atividades operacionaisDas atividades operacionaisDas atividades operacionaisDas atividades operacionais 20192019201920192019 20182018201820182018
Superávit do exercício 5.162 764
Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidadesAjustes para conciliar os resultados às disponibilidadesAjustes para conciliar os resultados às disponibilidadesAjustes para conciliar os resultados às disponibilidadesAjustes para conciliar os resultados às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:geradas pelas atividades operacionais:geradas pelas atividades operacionais:geradas pelas atividades operacionais:geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 243 236
Provisão para demandas judiciais - -
Provisão para devedores duvidosos e Despesas Antecipadas - -
Decréscimo (acréscimo) em ativosDecréscimo (acréscimo) em ativosDecréscimo (acréscimo) em ativosDecréscimo (acréscimo) em ativosDecréscimo (acréscimo) em ativos:
Contas a receber de associados (21) 61
Títulos e valores mobiliários (5.385) (419)
Créditos diversos 11 (163)
(Decréscimo) acréscimo em passivos:(Decréscimo) acréscimo em passivos:(Decréscimo) acréscimo em passivos:(Decréscimo) acréscimo em passivos:(Decréscimo) acréscimo em passivos:
Fornecedores 67 (26)
Contribuições Recebidas Antecipadamente 9 (20)
Obrigações trabalhistas e tributárias 37 9
Outras obrigações (3) -
Caixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionais 120120120120120 442442442442442
Fluxo de caixa dasFluxo de caixa dasFluxo de caixa dasFluxo de caixa dasFluxo de caixa das atividades de investimento atividades de investimento atividades de investimento atividades de investimento atividades de investimento
Acréscimo de propriedade para investimento e Imobilizado, líquido (84) (417)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentoCaixa líquido proveniente das atividades de investimentoCaixa líquido proveniente das atividades de investimentoCaixa líquido proveniente das atividades de investimentoCaixa líquido proveniente das atividades de investimento (84)(84)(84)(84)(84) (417)(417)(417)(417)(417)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa 3636363636 2525252525
Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 207 182
No final do exercício 243 207
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixaAumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa 3636363636 2525252525

Presidente: Elizabeth Camasmie ZogbiElizabeth Camasmie ZogbiElizabeth Camasmie ZogbiElizabeth Camasmie ZogbiElizabeth Camasmie Zogbi
Responsável Técnico: Leandro da Silva Vilarino - Leandro da Silva Vilarino - Leandro da Silva Vilarino - Leandro da Silva Vilarino - Leandro da Silva Vilarino - CRC/TC 1SP231162/O-3
Auditoria: Pemom Auditoria e Consultoria SS - Pemom Auditoria e Consultoria SS - Pemom Auditoria e Consultoria SS - Pemom Auditoria e Consultoria SS - Pemom Auditoria e Consultoria SS - CRC 2SP- 030.181/O-6

Relatório dos Auditores IndependentesRelatório dos Auditores IndependentesRelatório dos Auditores IndependentesRelatório dos Auditores IndependentesRelatório dos Auditores Independentes
As demonstrações contábeis completas que estão em poder da Administração, foram audita-
das pela Pemom Auditoria que, emitiu relatório com ressalva em 26 de fevereiro de 2020.

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: 13/04/2020; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP

102374002365-3 - SED: 628 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRA TINI
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. Apartamento
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.

São Paulo, 24/03/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

24/03 -03 - 13/04/2020

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:24/3/2020 - A partir das: 15:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO ,
SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559  , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:B50547- CONTRATO: 1181641231529-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 1816 AG SAO PAULO
PAULO SATORU OGAWA, BRASILEIRO(A), MICROEMPRESARIO,  CPF 05931073817,
CI 14351325 SSP/SP, CASADO(A) COM SANDRA TEIXEIRA OGAWA, BRASILEIRO(A),
AUXILIAR CONTABIL, CPF 10008507813, CI 16448380 SP.
LUZIA YONEKO OGAWA, BRASILEIRO(A), SECRETARIA,  CPF 01220333883, CI
14351324 SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENT O Nº 43, LOCALIZADO NO 4° ANDAR OU
5° PAVIMENT O, BLOCO D, CONDOMINIO DRACENA ,  A RUA PHILIPPE DE VITRY,
Nº 68, JARDIM SANTA JOSEFINA , NO 32° SUBDISTRITO, CAPELA DO SOCORRO
, EM SÃO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA DE 53,50M2, AREA COMUM DE
59,95M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 113,45M2, CABENDO -LHE DIREITO A
UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER TENCES E
ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 721.387,18
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 229.000,00

ITUPEVA, 3/3/2020
ARY ANDRÉ NETO
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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 PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

WILLIAM ARAÚJO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ZELADOR, NASCIDO EM
SANTA INÊS, BA NO DIA (28/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
WELINGTON REGIS DOS SANTOS E DE CARLA DE SOUZA ARAÚJO. ADRIANA DA CONCEIÇÃO
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROMOTORA DE VENDAS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MAURICIO NUNES RODRIGUES E DE IVANICE SEVERINA DA CONCEIÇÃO.

LIONEL MARIE JEAN-BRUNO JACQUES-HENRY CLERMONT, ESTADO CIVIL SOLTEIRO,
PROFISSÃO GERENTE DE TI, NASCIDO EM AIX-EN-PROVENCEM, FRANÇA NO DIA (22/03/1977),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JEAN MARCEL CLERMONT  E DE
JEANINE MARIE-LOUISE CHEVALLIER. RENATA MACHADO GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RICARDO DE LA TORRES GOMES E DE CATARINA
ROCHA MACHADO DE LA TORRES GOMES.

FERNANDO SEIJO VIANNA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUTONÔMO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
BENEDITO RODRIGUES VIANNA NETO E DE TANIA GURGEL SEIJO. DÉBORA PRISCILA SANTOS
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (19/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS NEI DE
OLIVEIRA E DE LAUDINEZ SANTOS OLIVEIRA.

LAÉRCIO CASTRO CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (13/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO AMÉRICO DE CARVALHO E DE APARECIDA GONÇALVES CASTRO DE CARVALHO.
TATIANA NUNES BARTOLOTTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORA DE VENDAS,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE WAGNER DOS SANTOS BARTOLOTTO E DE TANIA REGINA RODRIGUES NUNES
BARTOLOTTO.

JOSENILDO SANTOS DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEIXEIRO, NASCIDO EM
IBIRATAIA, BA NO DIA (01/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROSENILDA SANTOS DE JESUS. DARLEI FERREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM RECIFE, PE NO (30/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO FERREIRA DOS SANTOS E DE DEISE NUNES DA SILVA.

GUILHERME HENRIQUE KULCHESKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE
TRIBUTÁRIO, NASCIDO EM CURITIBA, PR NO DIA (01/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAURO KULCHESKI E DE ZENOBIA  DENEKA KULCHESKI. ALINE
NICOLETI CANCIAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM TIETÊ, SP
NO DIA (11/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM TIETÊ, SP, FILHA DE MARCIO CANCIAN E DE
RITA DE CASSIA NICOLETI CANCIAN.

RANULFO COELHO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO SUPORTE,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (18/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM CARAPICUÍBA,
SP, FILHO DE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E DE ROSA COELHO SILVA. ANDRÉA JUREMA COSTA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GARÇONETE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/
04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ESPEDITO CAETANO COSTA
E DE ANDIRA JUREMA COSTA.

NANOX TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ Nº 06.847.915/0001-13

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

Luiz Gustavo Pagotto Simões - Diretor Presidente
Daniel Tamassia Minozzi - Diretor Vice Presidente

Fernando Celso Rizzo Junior– CPF 215.246.868-67 
CRC1.SP 253.933/0-1

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado do exercício (323) (725)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 39 42
Perdas por equivalência patrimonial 67 207
Provisão para contingência (26) 2
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 6

(243) (468)
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber 62 (70)
Partes relacionadas (625) -
Estoques (5) 72
Fornecedores (192) 153
Outros ativos e passivos (2) 67
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais (1.005) (246)
 Juros de financiamentos pagos - (6)
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais (1.005) (252)
Fluxos de caixa das atividades de investimento

 Investimentos (188) (136)
 Investimentos efetuados no ativo intangível (25) (3)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (213) (139)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Pagamento de financiamentos (3) (28)
 Subvenção governamental 3 21
 Aporte recebido de acionistas aplicados como capital 7 -

 Aporte recebido de acionistas aplicados como reserva de ágio 2.481 -
Caixa proveniente das atividades de financiamento 2.488 (7)
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.270 (398)
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício 457 855
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício 1.727 457
(Diminuição) aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.270 (398)

Nota 2019 2018 
Passivo circulante

Fornecedores 13  59  251 
Empréstimos e financiamentos 14  -  3 
Salários, férias e encargos a pagar 15  37  28 
Obrigações tributárias 16  46  44 

Total do passivo circulante  142  326 
Passivo não circulante

Subvenções para investimento 17  26  23 
Provisão para perda de investimento 10  -  21 
Provisão para contingência 18  -  26 

Total do passivo não circulante  26  70 
Patrimônio líquido 19

Capital social  26  19 
Reserva de capital  5.582  3.089 
Outros resultados abrangentes 10 5 17
Prejuízos acumulados  (2.608)  (2.285)

Total do patrimônio líquido  3.005  840 
Total do passivo e patrimônio líquido  3.173  1.236 

Demonstrações do resultado do exercícios
Nota 2019 2018 

Receitas operacionais líquidas 20  1.742  1.931 
Custo dos produtos vendidos 21  (1.096)  (1.550)

Lucro bruto  646  381 
Despesas operacionais
Despesas administrativas e de vendas 22  (950)  (907)
Resultado da equivalência patrimonial 10  (67)  (207)
Outras receitas e despesas -  30  - 

 (987)  (1.114)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras  (341)  (733)
Receitas financeiras 23  33  43 
Despesas financeiras 23  (15)  (35)

Resultado antes do IRPJ e CSLL  (323)  (725)
Resultado do exercício  (323)  (725)

Demonstrações do resultado abrangente 2019 2018
Resultado do exercício  (323)  (725)
Outros resultados abrangentes  5  17 

Resultado abrangente do exercício  (318)  (708)

Ativo circulante Nota 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.727 457
Aplicações financeiras vinculadas 6 - 2
Contas a receber 7 271 333
Estoques 8 171 166
Impostos a recuperar  - 6 16
Adiantamentos a receber 9 57 9

Total do ativo circulante 2.232 983
Ativo não circulante
Partes relacionadas 19 e 28 625 -

Depósitos judiciais - 23
Investimentos 10 100 -
Imobilizado 11 36 75
Intangível 12 180 155
Total do ativo não circulante 941 253
Total do ativo 3.173 1.236

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Capital social Reserva de capital Reserva de ágio Ajustes acumulados de conversão Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2017  16  1.845  1.247  -  (1.560)  1.548 
Resultado do exercício  -  -  -  -  (725)  (725)
Aumento de capital  3  (3)  -  -  -  - 
Variação cambial - conversão  -  -  -  17  -  17 
Saldos em 31/12/2018  19  1.842  1.247  17  (2.285)  840 
Resultado do exercício  -  -  -  -  (323)  (323)
Aumento de capital  7  -  -  -  -  7 
Fundo de investimento  -  -  2.493  -  -  2.493 
Variação cambial - conversão  -  -  -  (12)  -  (12)
Saldos em 31/12/2019  26  1.842  3.740  5  (2.608)  3.005 
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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

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] 
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JÚLIO RENAN SOBREIRA PINHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR,
NASCIDO EM LAVRAS DA MANGABEIRA, CE NO DIA (30/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALÉRIA SOBREIRA PINHEIRO. NATHÁLIA
MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MARKETING, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO
DIA (30/03/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
NELSON MARQUES FILHO E DE REGINA DE FÁTIMA FARIA.

MICHEL DE OLIVEIRA MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (17/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS APARECIDO MARQUES E DE ELISA DE
OLIVEIRA MARQUES. IRILIENE DA SILVA RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM JAGUARARI, BA NO DIA (28/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDVALDO MAR TINS RIBEIRO E DE IRINÊ DA SILVA
RIBEIRO.

RAFAEL GUIMARÃES DO NASCIMENTO SILVA SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ARQUITETO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WENILTON GUIMARÃES DOS SANTOS E DE ARTEMIA DO NASCIMENTO
SILVA FILHA SANTOS. JOYCE DA SILVA REIS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE DAVINO JOSÉ REIS E DE ADOZINDA ANA DA SILVA REIS.

EVANDRO MARCOS GUIMARÃES SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE DURVAL ROSA DOS SANTOS E DE MARIA DOS
ANJOS GUIMARÃES SANTOS. ANGÉLICA SOUZA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR BUCAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
DIADEMA, SP, FILHA DE JOSÉ ANTONIO DA SILVA E DE ÉRICA APARECIDA DE SOUZA SILVA.

MARCIO FERNANDO RAFAEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/10/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL FERNANDO RAFAEL E DE IVONE IFTODA RAFAEL. KELLI LINS DE
OLIVEIRA DOMINGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (04/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LINS CALIXTO DOMINGUES E DE CLEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS DOMINGUES.

ANDRÉ SILVA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (14/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO E DE MARIA MADALENA
DA SILVA NASCIMENTO. GRACIELE DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/06/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSCAR LEITE DA  SILVA E DE
MARIA ANDRELINA DOS SANTOS.

JEFFERSON TADEU DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE BENEDITO DE SOUZA SANTOS E DE CREUZA SILVA SANTOS. JAQUELINE
ALVES TEIXEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM EUNAPOLIS,
BA NO DIA (18/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MARLUCIA ALVES TEIXEIRA.

EDUARDO CALEGARI FABRIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES NO DIA (08/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELIMARIO DOMINGOS ROCHA FABRIS E DE BERNADETE
MARDEGAN CALEGARI FABRIS. MERCEDES GARCETE GAUTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO SECRETARIA EXECUTIVA, NASCIDA EM PARAGUAI NO DIA (27/09/1990), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DIOSMEDE GAUTO.

CLÉVIO SOUZA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO INSTALADOR,
NASCIDO EM CAFARNAUM, BA NO DIA (12/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDEMIRO RIBEIRO DA FONSECA E DE MARIA RITA
SOUZA FONSECA. CLEBIANA DOS SANTOS DOURADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM CAFARNAUM, BA NO DIA (02/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VÁLTER FRANCISCO DOURADO E DE LUZINETE
DAMASCENO DOS SANTOS.

DALVÂNIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
SANTANA DO IPANEMA, AL NO DIA (29/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS. GLEYCE ANNE PEREIRA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO BENTO DO UNA, PE NO DIA (16/05/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE HERONIDES
PEREIRA DA SILVA E DE JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA.

BRUNO FLÔR DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FISCAL DE
PREVENÇÃO DE PERDAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/07/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA MADALENA FLÔR DA SILVA. LAURIETE SILVA
FILGUEIRAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM ITAPETINGA, BA NO DIA (24/08/1975), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
FILGUEIRAS NETO E DE LAURENTINA MARIA SILVA.

SERGIO FLOR DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO EM
PALMEIRA DOS INDIOS, AL NO DIA (10/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MANOEL DA COSTA E DE EDNILSA FLOR DA COSTA. TACIANE
ROCHA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA EM FORTALEZA,
CE NO DIA (27/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ CARLOS DA SILVA E DE MARIA JOSE ROCHA DA SILVA.

VILLON RODRIGUES DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MATEMÁTICO, NASCIDO
EM PARANAIBA, MS NO DIA (11/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE IRANI RODRIGUES DE SOUZA. FLAVIA FERNANDES, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1979),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FLAVIO FERNANDES
E DE MARIZILDA FERNANDES FERNANDES.

ANILTON DE BRITO LIMA JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO, NASCIDO
EM BAIXA GRANDE, BA NO DIA (25/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VIEIRA DE JESUS E DE NEULMA DE BRITO LIMA JESUS.
SUELI DE JESUS PRADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (23/07/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ADÃO RIBEIRO DO PRADO E DE IRENE DE JESUS DO PRADO.

ALEXANDRE LOUZADA GONDIN, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TATUADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DELIO GONDIN E DE CLAUDIA APARECIDA LOUZADA DE OLIVEIRA GONDIN.
ANDREIA DE JESUS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (10/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDMUNDO ALMEIDA DA SILVA E DE MARINALVA DE JESUS SANTOS.

AGUINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PUBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (15/04/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDMUNDO DOS SANTOS E DE JANDIRA CONCEIÇÃO
DOS SANTOS. DANIELE CAVALCANTE MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DOMÉSTICA, NASCIDA EM ALAGOINHAS, BA NO DIA (30/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUAREZ ARAUJO MACHADO E DE ZENILDA
SANTANA CAVALCANTE.

DANIEL ALMEIDA SALOMÃO LEITÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO EUGÊNIO LEITÃO FILHO E DE JANIR MARQUES
ALMEIDA SALOMÃO LEITÃO. GIULIANA SCOTTI LAMARCA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTÔNIO LAMARCA FILHO E DE SUELI SCOTTI LAMARCA.

DANIEL LIMA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO, NASCIDO EM JEQUIÉ,
BA NO DIA (11/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE LOURIVAL BATISTA SILVA E DE ZENAIDE SILVA LIMA. KAREN CUNHA SANTOS,  ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/02/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDNALDO
CUNHA SANTOS E DE EDNA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

HÉLIO RAMOS DA SILVA FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (16/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HÉLIO RAMOS DA SILVA E DE MARINA MANOEL DE SIQUEIRA. HELOISA
SEIXAS VASCONCELOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (18/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSE HENRIQUE DE VASCONCELOS E DE ROSIANE MARIA DE SEIXAS VASCONCELOS.

ARLINDO LOPES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE FERRAMENTARIA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/04/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE LUCIO LOPES DA SILVA E DE ARLITA LOPES DA
SILVA. RITA KATIA PARAISO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/07/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LAUSINO RIBEIRO PARAISO E DE TEREZINHA ALVES PARAISO.

LEANDRO TADEU VARGAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (06/10/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO TADEU VARGAS E DE SUELY BENTO VARGAS. KÉZIA COUTINHO
BESERRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA
E (17/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDMILSON ALEXANDRE BESERRA E DE SÔNIA REGINA COUTINHO BESERRA.

PAULO DE CASTRO BARRIOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (11/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FLORENCIO BARRIOS E DE MARGARIDA MARIA DE CASTRO. ARIANE
AMPARO DA SILVA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (18/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDVALDO AMPARO DA SILVA E DE MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA.

PAULO SERGIO PEREIRA LOPES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO , NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (15/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE GECIMAR LOPES E DE SUELI PEREIRA ALVES. VERONICA RODRIGUES DE LIMA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REPOSITORA, NASCIDA EM PESQUEIRA, PE NO DIA (13/07/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MARTINS DE
LIMA E DE MARINA RODRIGUES DE MATOS.

GABRIEL DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM RECIFE,
PE NO DIA (02/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSELY MARIA DE SOUZA. IRIS NOLETO BORGES, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/05/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CELSO APARECIDO BORGES E DE MIRIAM
GOMES NOLETO VIEIRA.

LEONARDO RODRIGUES NOBRE BOTELHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA
DE UBER, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE REINALDO NOBRE BOTELHO E DE MARCELA
RODRIGUES DE ALMEIDA. EDUARDA PEREIRA BARRETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MARCIO RAIMUNDO BARRETO E DE
CLAUDIA IVANA PEREIRA DA SILVA.

WELLINGTON JULIO OLIVEIRA DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FISCAL DE LOJA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JACILDO DE LIMA E DE ANDREIA OLIVEIRA.
ELISA NEIDE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (22/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSELIA MARIA DE OLIVEIRA.

MATHEUS MARTINS PINHEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
TECNICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (29/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ERIVAN PINHEIRO DA SILVA E DE MARIA MARTA MARTINS
PINHEIRO DA SILVA. INGRID DE CÁSSIA SILVA NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/08/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARILSON RIBEIRO DE ALMEIDA NETO E DE ROBERTA
VALESSA APARECIDA SILVA NETO.

WESLEY ROCHA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE DE NEGOCIAÇÃO,
NASCIDO EM FRANCISCO MORATO, SP NO DIA (09/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
FRANCISCO MORATO, SP, FILHO DE ADELSON VITAL DA SILVA E DE ZENALIA DIAS DA ROCHA.
MARCELA KETLYN CLAUDINO SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCELO BATISTA DE SANTANA E DE LUCIANA CLAUDINA DE SANTANA.

MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
QUÍMICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO VIEIRA DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA CARELI
DA SILVA. LETICIA MARIA DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO QUÍMICA, NASCIDA
EM DIADEMA, SP NO DIA (01/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MANOEL JOSÉ DE SANTANA E DE NELCINA MARIA SANTANA.

MAURICIO GERALDO DE LANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM TELEFONIA,
NASCIDO EM SÃO JOSÉ DO GOIABAL, MG NO DIA (22/01/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ARTOMIRES DIAS LANA E DE MARIA MATERNIDADE DA
SILVA. MÁRCIA CRISTINA NASÁRIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO NASÁRIO E DE MARIA DE LOURDES
PADILHA NASÁRIO.

MIKE DOMINGUES NEPOMUCENO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/05/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROQUE DOS SANTOS NEPOMUCENO E DE VALDIRENE
DOMINGUES DE MATOS NEPOMUCENO. ANDRÉIA CÉLIA MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP  NO DIA (30/06/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MOREIRA E
DE REGINA CÉLIA VIVACQUA MOREIRA.

MARCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE BARTOLOMEU DO NASCIMENTO E DE ALTAIR MARIA
DO NASCIMENTO. VERA LÚCIA FERREIRA  DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/11/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CIPRIANO DA SILVA E DE MARLÚCIA FERREIRA
MACHADO.

ROBERTO ANTONIO FIORE, ESTADO CIVIL  DIVORCIADO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/10/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SANDRI FIORE E DE MARIA APPARECIDA BORBA FIORE. CRISTIANE
APARECIDA MALAQUIAS CALÓ DE MATOS, ESTADO CIVIL  DIVORCIADA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM EMBU GUAÇU, SP NO DIA (14/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO AUGUSTO CALÓ DE MATOS E DE MARIA DE
FÁTIMA MALAQUIAS.

FELIPE MATHEUS GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PIZZAIOLO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/08/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE UBIRACI JOSÉ DA SILVA E DE CLEUSA GOMES DA SILVA.
JOYCE SANTOS DE ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEBER AUGUSTO DE ANDRADE E DE ELIANE ARAUJO
SANTOS.

JOHNATA TERTULIANO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL TERTULIANO DOS SANTOS E DE AVANILDES
MENDES SANTOS. CAMILA CARVALHO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SILVANI DE SOUZA E DE IRANI MARIA DE CARVALHO DE
SOUZA.

JEFERSON ALVES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM CRISÓPOLIS, BA NO DIA (27/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDVALDO SOARES DOS SANTOS E DE JOELMA DE
SENA ALVES. THAMIRES NEVES DO MONTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO REPOSITORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE TEOBALDO SOARES DO MONTE E DE EVERALDINA
NEVES DE BRITO.

VAGNER SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
POMPÉIA, SP NO DIA (08/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS LEME DA SILVA E DE VILMA BENEDITA DOS SANTOS. LARISSA SALES
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM JANDIRA,
SP NO DIA (30/07/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE WILSON REIS DE OLIVEIRA E DE SILVANA MARIA DE SALES OLIVEIRA.

ALEX MARQUES PEREIRA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL PEREIRA DA SILVA E DE MARIA DO SOCORRO
MARQUUES DA SILVA. ELISÂNGELA PIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/12/1983), RESIDENTE
E DOMICILIADA OSASCO, SP, FILHA DE PEDRO CIRQUEIRA DOS SANTOS E DE SHIRLEY PIRES
DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

RODRIGO FRANCISCO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SEVERINO FRANCISCO DE LIMA E DE IRENE JOSEFA DA CONCEIÇÃO.
ROSILDA SEVERINA DE LIMA ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
CUSTOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO E DE ROSA
SEVERINA DE LIMA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL -  MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

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

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloei-
ro Ofi cial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento 
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. 
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas 
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados 
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado CHRONOS INFORMATICA LTDA (CNPJ nº 01.188.956/0001-21), bem como dos garantidores MARIO CHAMPAM (CPF nº 637.159.538-53), MAURINA AGUTULI CHAMPAM (CPF nº 330.563.488-03) expedido nos autos do 
Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança, Processo nº. 0026360-02.2013.8.26.0071, ajuizada por YOUSSEF NAKHL TOBIAS (CPF nº 012.568.828-87), FADIA YOUSSEF TOUBIA (CPF nº 215.380.558-99). O Dr. João Th omaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% 
(setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 84.888 do 1° CRI de Bauru – SP: AVALIAÇÃO: R$ 564.057,60 (quinhentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e sessenta centavos) 
atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação do requerido ANTÔNIO MACHADO e demais interessados, expedido nos autos da Ação Alienação de bem Comum e Extinção de Condomínio, Processo nº. 0019517-07.2007.8.26.0176, ajuizada por VALDELI JACINTO 
(CPF nº 254.917.498-42). A Dra. Tatyana Teixeira Jorge, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de 
Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º 
Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja 
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 37.602 do 
cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra. AVALIAÇÃO: R$ 259.692,90 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos), avaliado em fevereiro de 2020, conforme atualização pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem móvel e para intimação dos executados AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS LTDA EPP (CNPJ nº 00.915.948/0001-77) EDENBURGO D AGOSTINI JUNIOR (CPF nº 051.186.358-61) e ANA LUCIA MEDINA (CPF nº 091.073.628-62) demais 
interessados, expedido nos autos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 1005526-53.2014.8.26.0320, ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4º Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para 
o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. LOTE 1: 7.500 (sete mil e quinhentos) pares de brincos folheados a ouro, modelos e tamanhos diversos, com pedras, com valor unitário estimado em R$ 27,80. AVALIAÇÃO DO LOTE: R$ 208.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos 
reais), até setembro de 2018. LOTE 2: 8.000 (oito mil) pares de brincos folheados, a prata, modelos e tamanhos diversos, com pedras, com valor unitário estimado em R$ 24,90. AVALIAÇÃO DO LOTE: R$ 199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais), até setembro de 2018.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SONIA REGINA LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES DA LUZ (CPF 159.110.968-03), os coproprietários NEYDE DOMINGUES LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES e s/marido LUIS CARLOS DA LUZ, 
ARNALDO DONIZETTI DOS SANTOS, KAREN DONIZETTI SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 1011416-23.2014.8.26.0562 – Ajuizada por MARINA DOMINGUES DOS SANTOS (CPF 
336.130.598-51). O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 
às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os 
bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 78.474 do 2º CRI de Santos/SP: AVALIAÇÃO: R$ 864.828,80 
(oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bens imóveis e para intimação do executado M.R., bem como dos coproprietários W.D., T.A.D., e C.D., e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0001597-41.2013.8.26.0004, ajuizado por C. G. D. A Dra. Virginia 
Maria Sampaio Truffi  , Juíza de Direita da 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IV da Lapa /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, 
e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes ou www.goldleiloes.com.br ) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º 
Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não 
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 5.174 do CRI de 
Jaboticabeiras – MG. AVALIAÇÃO: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) em dezembro de 2019.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada FERNANDA LUISA DE SOUSA (CPF 270.197.088-11), e da terceira interessada MARYROSE ALVES FERREIRA CORRÊA (CPF 275.193.568-09)  e demais interessados, expedido nos autos da ação de 
Execução de Título Extrajudicial – Proc. 0001792-93.2002.8.26.0462 (462.01.2002.001792) – Ajuizada por MARINHO MENDES (CPF 063.129.268-34) O Dr. Valmir Maurici Júnior, JUIZ DE DIREITO da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Poá-SP, na forma da lei, etc... FAZ SABER que, com fulcro nos 
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para 
a 2ª Praça com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do 
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrito. Matrícula 58.733 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo: Avaliação: R$ 311.000,00 (Trezentos e onze mil reais) em abril de 2016.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem móvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE ARMERINDA RAMOS GOMES, representado por DEBORA CREUSA GOMES - (CPF nº dos autos nada consta) expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 0003139-79.2011.8.26.0549, 
ajuizado pelo exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, 
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com 
término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo 
descrita: OS DIREITOS sobre um imóvel residencial, casa tipo moradia, e respectivo terreno, situado na Rua Cícero Martinelli, n° 26, quadra 147 – lote 0193. AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), avaliação as fl s. 86.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados POSTO SENADOR LTDA (CNPJ nº 47.354.634/0001-06), MITSUYOSHI SATO (CPF nº 160.516.888-20), MICHIKO NEGAO SATO (CPF nº 074.913.078-41), NOBORO NAKASHIMA (CPF nº 
058.111.478-72), KEIKO NAKASHIMA (CPF nº 295.832.338-20), e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, processo nº. 0015101-04.1999.8.26.0361, ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (CNPJ nº 33.069.766/0001-81). O Dr. Carlos Eduardo 
Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com 
término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues 
a quem mais der, sendo depreciado nesta ocasião, somente a parte dos executados Mitsuyoshi Sato e Michiko Nagao Sato, não inferior à 60% (sessenta por cento) do valor avaliado, (Art. 891 paragrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009), reservando-se a quota parte ideal dos 50% (cinquenta 
por cento) à coproprietária (Toshiko Sato) não havendo depreciação quanto sua parte (Art.894, §1º c/c 843, §1º e §2º do CPC) do cadastro municipal abaixo descrito. Cadastro Municipal 04.048.032.000-2. AVALIAÇÃO: R$ 283.507,62 (Duzentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e sessenta e dois 
centavos) em maio de 2017, que será atualizado até a data do leilão.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada FRANK WILLENS DA COSTA ESTEVAM (CPF 213.579.338-86); TATIANE CRISTINA DOS SANTOS MACEDO (CPF 218.201.088-21); FRANK STEVAN (CPF 779.660.078-04), CELIA DA COSTA 
ESTEVAM (CPF 145.944.928-27) e demais interessados, expedido nos autos CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 1004599-24.2015.8.26.0071/01, ajuizada por SYLVIO QUAGGIO JUNIOR (CPF 058.390.968-06). O Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a 
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fl s. 191/193 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 100.073 do 1º CRI de Bauru-SP: AVALIAÇÃO: R$ 182.949,06 (Cento e oitenta e dois mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em agosto/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimações dos executados CARLOS ALBERTO FREDERICCI (CPF 036.068.638-96) e da titular de domínio APOEMA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 50.544.238/0001-56), e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTEN-
ÇA nº 0045959-97.2008.8.26.0071, oriunda do processo principal (PROCEDIMENTO SUMÁRIO) nº0007512-45.2005.8.26.0071, Ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JATOBA (CNPJ 00.161.623/0001-46). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da 
GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando 
desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação atualizada (Art. 891 paragrafo único 
do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula nº 91.620 do 1ª CRI de Bruru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais), para (setembro/2018).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ROWA PLASTICOS LTDA (CNPJ nº 00.452.467/0001-72), WANILDO JOSE NOBRE FRANCO (CPF nº 848.009.178-91), DENYSE APARECIDA NOBRE FRANCO MANTO (CPF nº 071.161.768-28), bem como coproprietária 
MIRIAN HELENA NOBRE FRANCO (CPF nº 027.860.508-71), e da ora usufrutuária  ZELI POLANZAN (CPF nº 850.183.768-72), e do credor hipotecário BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A (CNPJ nº 60.898.712/0001-81), expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL, Processo nº. 0008245-96.1998.8.26.0510, ajuizado por BANCO BRADESCO S.A (CNPJ nº 60.746.948/0001-12). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do 
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.
br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 13/04/2020 às 14:00h, e com término no dia 15/04/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para o 2º Leilão com 
início no dia 15/04/2020 às 14:01h, e com término no dia 13/05/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do 
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 38.580 do 2º CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO: R$ 314.418,88 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito reais) devidamente atualizado pela tabela pratica TJSP, em setembro de 2019.

B.Blend Máquinas de Bebidas S.A.
CNPJ/MF nº 22.172.203/0001-06 – NIRE 35.300.477.162

Aviso aos Acionistas e ao Mercado
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao Mercado em Geral, que em razão do encerramento das 
atividades do jornal DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços em 23 de setembro de 2019, as publi-
cações desta Companhia, que atendem a Lei nº 6.404/76 e demais alterações posteriores, passarão 
a ser veiculadas, doravante, no jornal O Dia-SP. São Paulo, 23 de março de 2020.

A Diretoria

América do Sul Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF 48.778.401/0001-01

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 06/04/2020, às 09:00 horas, na Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, 2344 - 13o andar, São Paulo, Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada de contas dos administradores; exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, as quais se encontram disponíveis no endereço 
acima; b) Eleição dos membros da Diretoria com mandato até a AGO de 2022; c) Fixação da remuneração mensal dos Diretores; d) Outros assuntos de interesse
da Sociedade. São Paulo, 20/03/2020. As. Keizo Uehara - Diretor Superintendente.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - SP, comunica 
que encontram-se à disposição dos senhores Acionistas, em sua sede Social, na 
Rua São Bento, nº 405, 13º andar, na cidade de São Paulo - SP, os documentos a 
que se refere o art. 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019.

A Administração
Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente

Administração e Participações Finance Ltda.
CNPJ/MF nº 03.325.043/0001-35

Edital de Convocação
Ficam os senhores sócios convocados a se reunirem em Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 
06/04/2020, às 8:00 horas, na sede social, São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 2344, 6º andar, 
conjunto 64, sala 01, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) nomeação de Diretor sócio ou não, 
cujo cargo se acha vago. São Paulo, 20/03/2020. América do Sul Empreendimentos e Participações S/A 
(Sócio quotista majoritário)

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63

Aviso aos Acionistas e Convocação de AGO/AGE
Encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76. Ficam convocados os 
Srs. Acionistas para AGO/AGE a realizar-se no dia 30 de Abril de 2020 às 09h em 1ª convocação e às 10h em 2ª convocação na sede da empresa 
à Avenida das Nações Unidas, 6.917, Pinheiros, São Paulo/SP para deliberar sem as seguintes ordens do dia: a) Exame e aprovação das 
Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 23 de março de 2020. 

Antônio Carlos Alves Bevilacqua - Diretor de Operações

EUA
anunciam

novas
medidas

para
combater
efeitos da
covid-19

O Federal Reserve, o banco
central dos Estados Unidos, in-
formou na segunda-feira (23)
que começará a respaldar uma
gama de créditos sem preceden-
tes para famílias, pequenas em-
presas e grandes empregadores,
em um esforço para compensar
as “graves perturbações” eco-
nômicas causadas pela
pandemia do coronavírus.

As medidas incluem o esta-
belecimento de novos progra-
mas que fornecerão emprésti-
mos estudantis, empréstimos
com cartão de crédito e emprés-
timos garantidos pelo governo
norte-americano a pequenas
empresas, bem como novos pro-
gramas para comprar títulos de
empregadores maiores e fazer
empréstimos a eles.

As compras existentes de
Treasuries e de títulos
lastreados em hipotecas serão
expandidas o quanto for neces-
sário “para apoiar o bom funci-
onamento do mercado e a trans-
missão efetiva da política mone-
tária para condições financeiras
e econômicas mais amplas”.

Em comunicado, o Fed dis-
se que o esforço, aprovado por
unanimidade pelos membros do
Comitê Federal de Mercado
Aberto (Fomc), foi realizado por-
que “ficou claro que nossa eco-
nomia enfrentará graves pertur-
bações” como resultado da cri-
se da saúde. (Agencia Brasil)
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Em 19/02/2020, os sócios Marcelo Vaz Shimbo, Rafael Tavares Villar e Anderson Pimentel Olympio, da 
Prime Cater Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. (“Companhia”), com sede em Louveira/SP, 
Rua Joaquim Simões, 350, Galpão I, Jardim Vera Cruz, CEP 13290-000, resolveram aprovar: (i) o 
aumento do capital social da Companhia, para R$106.098,00, dividido em 106.098 quotas; (ii) a 
transformação da Companhia em sociedade anônima de capital fechado, com renúncia dos sócios ao 
direito de retirada e conversão das 106.098 quotas em 106.098 ações, distribuídas entre os acionistas 
na mesma proporção em que participavam do capital social antes da transformação; (iii) a alteração da 
denominação social para Prime Cater Comercial de Produtos Alimentícios S.A.; (iv) a eleição de Marcelo 
Vaz Shimbo e Rafael Tavares Villar para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, 
respectivamente; e (v) a redação do Estatuto Social da Companhia, em vigor conforme Anexo I. O 
Instrumento de 5ª Alteração Contratual e Transformação em Sociedade Anônima foi registrado na 
JUCESP em 16/03/2020 sob nº 137.758/20-0. O presente extrato é publicado para os fins do artigo 94 
da Lei nº 6.404/76. Anexo I: “Estatuto Social da Prime Cater Comercial de Produtos Alimentícios 
S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º – A Prime Cater Comercial 
de Produtos Alimentícios S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida por 
este Estatuto Social e pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Artigo 2º – A Companhia 
tem sede e foro na cidade de Louveira, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Simões, nº 350, Galpão I, 
Jardim Vera Cruz, CEP 13290-000, podendo, mediante deliberação da Diretoria, alterar o endereço da 
sede, transferir, abrir ou extinguir filiais, escritórios ou outras dependências em quaisquer localidades no 
país ou no exterior. Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social o comércio atacadista de carnes 
bovinas, suínas, ovinas e derivados; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; comércio 
atacadista de carnes e derivados de outros animais; e comércio atacadista de aves abatidas e 
derivados; comércio varejista e atacadista de artigos para churrasco, utensílios domésticos, artigos de 
empório, carvão, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e livros relacionados a churrasco e culinária. Artigo 
4º – A Companhia tem prazo de duração indeterminado. - Capítulo II - Capital Social. Artigo 5º – O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é R$ 
106.098,00 (cento e seis mil e noventa e oito reais) dividido em 106.098 (cento e seis mil e noventa e 
oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro – As ações são 
indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, 
bem como a circulação de tais títulos por parte da Companhia. Parágrafo Terceiro – É assegurado 
direito de preferência aos acionistas para subscrição das ações emitidas pela Companhia, na proporção 
das respectivas participações no capital social da Companhia, regendo-se o exercício desse direito de 
acordo com a legislação aplicável. - Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 6º – Os acionistas reunir-
se-ão em assembleia geral da Companhia (“Assembleia Geral”), ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) 
primeiros meses que se seguirem ao encerramento do exercício social para deliberarem sobre as 
matérias constantes do artigo 132 da Lei das S.A.; e, extraordinariamente, sempre que houver 
necessidade. Parágrafo Primeiro – As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas conforme o 
disposto na Lei das S.A. O edital de convocação deverá conter as matérias da ordem do dia, bem como 
o dia, a hora e o local da Assembleia Geral. As formalidades de convocação serão dispensadas quando 
a totalidade dos acionistas comparecer à Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – As Assembleias 
Gerais serão presididas por qualquer acionista ou Diretor, eleito pela maioria dos acionistas presentes, 
a quem caberá a escolha do secretário. Parágrafo Terceiro – Exceto se previsto de forma diversa na 
legislação aplicável e neste Estatuto Social, as matérias submetidas às Assembleias Gerais serão 
aprovadas por acionistas titulares de ações representativas da maioria do capital social da Companhia. 
Parágrafo Quarto – As atas das Assembleias Gerais serão lavradas no livro apropriado e registradas na 
junta comercial competente quando exigido pela lei aplicável. - Capítulo IV – Administração. Artigo 7º 
– A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 
(quatro) membros, dentre os quais 1 (um) será designado Diretor Presidente, 1 (um) será designado 
Diretor Financeiro e os demais, se preenchidos, serão Diretores sem designação específica, acionistas 
ou não, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Os membros da Diretoria serão 
todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que fixará a respectiva renumeração 
anual. Parágrafo Único – Os Diretores serão investidos nos seus cargos, independentemente de 

Prime Cater Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. - CNPJ/ME nº 17.283.362/0001-30 / NIRE 35.300.550.595
Extrato do Instrumento de 5ª Alteração Contratual e Transformação em Sociedade Anônima

caução, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de 
Reuniões da Diretoria, e permanecerão em seus cargos até a posse dos seus sucessores. Em caso de 
vacância do cargo de qualquer membro da administração, a substituição se dará na forma da lei 
aplicável. Artigo 8º – Caberá aos membros da Diretoria a prática dos atos necessários e/ou convenientes 
à administração da Companhia, dispondo, para tanto, dos poderes necessários para representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições 
públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia 
mista e entidades paraestatais, ressalvados aqueles cuja competência seja atribuída à Assembleia 
Geral por lei ou pelo presente Estatuto Social. Artigo 9º – A representação da Companhia, em juízo ou 
fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos ou perante quaisquer 
repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como nos atos e operações 
de gestão ordinária dos negócios sociais, incumbirá e será obrigatoriamente praticada por: (i) 2 (dois) 
Diretores agindo em conjunto, sendo 1 (um) deles necessariamente o Diretor Presidente; e (ii) 1 (um) 
Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, nomeado de acordo com o 
parágrafo único abaixo. Parágrafo Único – As procurações serão outorgadas sempre mediante a 
assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo 1 (um) deles o necessariamente o Diretor 
Presidente, e deverão especificar os poderes concedidos, bem como estabelecer prazo certo de duração, 
limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de procurações ad judicia, que poderão ser por prazo 
indeterminado. - Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 10 – Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da 
Companhia será composto de ao menos 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e seus respectivos 
suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição, eleitos pela Assembleia Geral 
nas condições previstas em lei. Parágrafo Único – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter 
permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas. - 
Capítulo VI - Exercício Social e Lucros. Artigo 11 – O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e 
encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras 
exigidas por lei. Artigo 12 – Do resultado apurado em cada exercício social, após dedução dos prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, serão destinados: (a) 5% (cinco por cento) para 
a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social ou até que o saldo 
dessa reserva, somado ao montante das reservas de capital, atinja 30% (trinta por cento) do capital 
social; e (b) do saldo remanescente, 10% (dez por cento) será destinado para pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório aos acionistas, na forma do artigo 202 da Lei das S.A., tendo o saldo restante a 
destinação determinada pela Assembleia Geral, na forma da lei aplicável. Parágrafo Único – O 
dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído ou poderá ser distribuído em percentual 
inferior se e quando a Assembleia Geral assim deliberar sem oposição de qualquer dos acionistas, na 
forma do artigo 202, §3º, da Lei das S.A. Artigo 13 – A Companhia poderá, por deliberação da 
Assembleia Geral, declarar e distribuir, semestralmente ou em períodos menores, com base nos 
balanços levantados nesse período e observado o disposto na Lei das S.A., dividendos e/ou juros sobre 
o capital próprio à conta do lucro neles apurados, bem como declarar dividendos intermediários e/ou 
juros sobre o capital próprio à conta de lucros acumulados ou reservas. - Capítulo VII - Dissolução e 
Liquidação. Artigo 14 – A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em 
lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único – Em caso de liquidação e 
dissolução da Companhia, competirá à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o 
liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão atuar no período de liquidação, fixando-lhes 
a remuneração. - Capítulo VIII - Prática de Atos Ultra Vires. Artigo 15 – São expressamente 
vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, 
empregado, funcionário ou procurador devidamente constituído que a envolvam em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social da Companhia, salvo nas situações 
expressamente previstas no presente Estatuto Social ou mediante autorização expressa da Assembleia 
Geral, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que estará sujeito o infrator deste 
dispositivo, conforme aplicável. - Capítulo IX - Disposições Gerais. Artigo 16 – Este Estatuto Social 
será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Artigo 17 – Quaisquer 
controvérsias ou disputas oriundas do presente Estatuto Social serão submetidas ao foro da cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 56.691 36.089
Caixa e equivalentes de caixa 14.299 10.607
Contas a receber 7.842 4.808
Estoques 2.920 2.433
Tributos a recuperar 172 60
Partes relacionadas 28.362 15.000
Adiantamentos 167 207
Outros créditos 2.929 2.529
Despesas antecipadas – 445
Não circulante 172.732 153.192
Realizável a longo prazo 81.585 89.381
Contas a receber 20.600 –
Partes relacionadas 60.662 89.348
Depósitos 50 –
Outros créditos 23 33
Tributos diferidos 250 –
Imobilizado 90.801 63.236
Intangível 346 576
Total do ativo 229.423 189.282
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 89.069 82.105
Empréstimos e financiamentos 30.669 33.105
Arrendamentos financeiros 12.259 1.574
Fornecedores 17.760 12.254
Obrigações tributárias 408 538
Imposto de renda e contribuição social 808 114
Obrigações trabalhistas 12.600 12.239
Adiantamentos 1.617 1.369
Outras obrigações 122 238
Partes relacionadas 12.826 20.674
Não circulante 38.745 30.671
Empréstimos e financiamentos 5.174 10.582
Arrendamentos financeiros 20.779 7.089
Tributos diferidos 12.354 12.487
Partes relacionadas – 75
Passivos contingenciais 438 438
Patrimônio líquido 101.609 76.506
Capital social 79.128 66.000
Reservas de capital 4.069 –
Retenção de lucros 12.747 –
Reserva legal 5.665 4.028
Prejuízos acumulados – (6.650)
Adiantamento para futuro aumento de capital – 13.128
Total do passivo e patrimônio líquido 229.423 189.282

Demonstração dos Resultados
 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 269.033 257.841
Custos (188.482) (181.856)
Lucro bruto 80.551 75.985
Receitas (despesas) operacionais (21.509) (21.565)
Despesas comerciais (3.352) (3.018)
Despesas gerais e administrativas (23.062) (22.952)
Outras receitas operacionais 4.905 4.405
Resultado na alienação do imobilizado (2.745) (288)
Resultado antes das receitas 
 e despesas financeiras 56.297 54.132
Resultado financeiro (4.340) (3.287)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 51.957 50.845
Imposto de renda e contribuição social correntes (12.949) (8.900)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 383 (7.024)
Resultado líquido do exercício 39.391 34.921
Juros sobre capital próprio – (4.617)
Resultado atribuído aos acionistas 39.391 30.304
Número de ações 79.127.784 66.000.000
Resultado líquido básico
  e diluído por ação (em reais R$) 0,50 0,53

Demonstração das Mutações                      Capital social        Adiantamento
 do Patrimônio Líquido Capital social (-) Capital social Reservas Retenção Reserva Prejuízos Resultado para aumento Patrimônio
 subscrito      a integralizar de capital de lucros       legal acumulados do exercício        do capital       Líquido
Saldos em 31/12/2017 66.000 (11.932) – 33.038 2.513 – – – 89.619
Integralização de capital – 11.932 – – – – – – 11.932
AFAC – – – – – – – 13.128 13.128
Resultado do exercício – – – – – – 34.921 – 34.921
Absorção de retenção de lucros – – – (33.038) – – 33.038 – –
Lucros/prejuízos acumulados – – – – – (6.650) 6.650 – –
Ajuste de períodos anteriores – – – – – – (3.016) – (3.016)
Reserva legal – – – – 1.515 – (1.515) – –
Distribuição de lucros / dividendos – – – – – – (7.197) – (7.197)
Dividendo adicional - excedente
 ao mínimo obrigatório – – – – – – (58.264) – (58.264)
Juros sobre capital próprio distribuídos – – – – – – (4.617) – (4.617)
Saldos em 31/12/2018 66.000 – – – 4.028 (6.650) – 13.128 76.506
Aumento do capital 13.128 – – – – – – (13.128) –
Resultado do exercício – – – – – – 39.391 – 39.391
Transferência para Retenção de lucros – – – 12.747 – – (12.747) – –
Compensação de prejuízos acumulados – – – – – 6.650 (6.650) – –
Reserva legal – – – – 1.637 – (1.637) – –
Distribuição de lucros -
 dividendos mínimos obrigatórios – – – – – – (6.759) – (6.759)
Dividendo adicional - excedente 
 ao mínimo obrigatório – – – – – – (7.529) – (7.529)
Subvenções governamentais – – 4.069 – – – (4.069) – –
Saldo em 31/12/2019 79.128 – 4.069 12.747 5.665 – – – 101.609

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes do IRPJ e CSLL 51.957 50.845
Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 9.651 4.930
Amortização 230 230
Custo na alienação do imobilizado 9.813 4.543
Provisão (Reversão) de contingências – 379
Resultado ajustado 71.651 60.927
Variações no ativo (24.074) (452)
Estoques (487) 32
Contas a receber (23.634) (1.833)
Tributos a recuperar 2 2.083
Depósitos (50) –
Adiantamentos 40 (153)
Outros créditos (390) (971)
Despesas antecipadas 445 390
Variações no passivo 5.869 (4.913)
Fornecedores 5.506 166
Obrigações trabalhistas 361 75
Obrigações tributárias (130) 92
Imposto de renda e contribuição social – (1.315)
Adiantamentos 248 1.341
Outras obrigações (116) (5.272)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 53.446 55.562
Imposto de renda e contribuição social pagos (12.369) (10.054)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 41.077 45.508
Atividades de investimentos
Partes relacionadas 15.324 66.966
Aquisição de imobilizado (47.029) (13.283)
Aquisição no intangível – (1)
Caixa líquido das atividades de investimentos (31.705) 53.682
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos (7.844) 24.062
Arrendamentos financeiros 24.375 8.663
Partes relacionadas (7.923) (85.872)
Dividendos – 1.208
Aumento do capital – 11.932
Recebimento para AFAC – 13.128
Pagamento de dividendos (14.288) (65.461)
Juros sobre capital próprio – (4.617)
Caixa líquido das atividades de financiamentos (5.680) (96.957)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 3.692 2.233
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 10.607 8.374
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 14.299 10.607
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 3.692 2.233

Demonstração do Valor Adicionado
31/12/2019 31/12/2018

Receitas 281.981 273.199
Receita dos serviços prestados 284.726 273.480
Outras receitas (2.745) (279)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – (2)
Insumos adquiridos de terceiros (91.469) (94.408)
Custo dos serviços prestados (75.898) (79.671)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (15.517) (14.737)
Perda / Recuperação de valores ativos (54) –
Valor adicionado bruto 190.512 178.791
Depreciação e amortização (9.881) (5.160)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 180.631 173.631
Valor adicionado recebido em transferência 7.637 5.597
Receitas financeiras 2.732 1.192
Outras 4.905 4.405
Valor adicionado total a distribuir 188.268 179.228
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 106.351 100.718
Remuneração direta 75.053 72.195
Benefícios 25.365 23.183
F.G.T.S 5.933 5.340
Impostos, Taxas e contribuições 35.232 38.813
Federais 24.838 27.981
Estaduais 9.969 10.191
Municipais 425 641
Remuneração de capitais de terceiros 7.294 4.776
Juros 5.645 3.254
Aluguéis 221 298
Outras remunerações de capitais de terceiros 1.428 1.224
Remuneração de capitais próprios 39.391 34.921
Juros sobre capital próprio – 4.617
Resultado líquido do exercício 39.391 30.304

188.268 179.228

EBITDA e Dívida Líquida 31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes do IRPJ e CSLL 51.957 50.845
Resultado financeiro (4.340) (3.287)
EBIT 56.297 54.132
Depreciação/amortização (9.881) (5.160)
EBITDA 66.178 59.292
Caixa e equivalentes de caixa 14.299 10.607
Empréstimos e financiamentos - circulante (30.669) (33.105)
Empréstimos e financiamentos - não circulante (5.174) (10.582)
Arrendamentos financeiros - circulante (12.259) (1.574)
Arrendamentos financeiros - não circulante (20.779) (7.089)
DIVIDA LÍQUIDA (54.582) (41.743)
EBITDA (últimos 12 meses) 66.178 59.292
Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) 0,82 0,70
(i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos doze meses

Nota Explicativa
1. Informações sobre a Companhia - A BR Mobilidade Baixada Santista 
S/A - SPE, (“Companhia”) é uma sociedade anônima do Grupo Comporte, 
com sede social localizada na Avenida Francisco Manoel, 1.050 - Jabaqua-
ra, Santos, no Estado de São Paulo. Fundada em 19/12/2014, tem como 
atividade principal o transporte ferroviário de passageiros municipal e em 

Maria Zélia R.S. França - Diretora
Paulo Sérgio Coelho - Diretor

Victor Panhota da Silva – Controller –  CRC SP-302068/O-8

região metropolitana, compreendendo a prestação dos serviços públicos de 
transporte urbano coletivo intermunicipal, por ônibus, veículo leve sobre tri-
lhos (VLT) e demais veículos de baixa e média capacidade, previsto na legis-
lação em vigor. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi 
autorizada pelo Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2020. 2. 
Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações finan-
ceiras, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orien-
tações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação 
que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores ob-
jetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas 
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método 
de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos 
e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as de-

mandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente
ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premis-
sas, pelo menos anualmente. 3. Demonstrações Financeiras - Completas
e auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes estão disponíveis na
sede da Companhia para apreciação.

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 24/03/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50860 - CONTRATO: 1025341473171 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA BERNARDINO DE SENA, 75, LOTE 02 , 23º
SUBDISTRITO , VILA ESTER (CASA VERDE), SAO PAULO - SP, CEP: 02452-050.
AMIR SOARES DE SOUZA , BRASILEIRO, ECONOMISTA , CPF: 944.865.308-53, CI:
66930182 SP CASADO(a) COM ELISABETH MARIA LOSSO DE SOUZA, BRASILEIRO,
CONTADORA, CPF 944.865.068-04, CI: 6568344 SP.

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

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

24 - 25 - 26/03/2020

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

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

VINICIUS ADRIANO QUEIROZ FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/02/1996,
MASSEIRO, NATURAL DE PAU DOS FERROS - RN, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ADRIANO JERRI FERREIRA DA SILVA E DE MARIA DO CARMO DE
QUEIROZ FERREIRA; E SÔNIA FARIAS BATISTA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 10/03/
1982, BABÁ, NATURAL DE LUÍS GOMES - RN, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE SEVERINO MARLENOU BATISTA E DE MARIA APARECIDA BARBOSA FARIAS
BATISTA.

MARCUS VINICIUS LIMA DE MORAIS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 21/08/1999,
ENTREGADOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE SEVERINO ALVES DE MORAIS E DE RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA;
E ALEXIA FAGUNDES SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/06/1996, AJUDANTE DE
COZINHA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE WAGNER BERNARDO DOS SANTOS E DE IVANILDA FAGUNDES BARRETO.

PAULO BARBOSA SOARES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 30/04/1993, ESPEDIDOR,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE VALDOMIRO GONÇALVES SOARES E DE ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS; E
JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/03/1993,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JERONIMO DIAS DOS SANT OS E DE ANA SANTOS
NASCIMENTO.

JONATHAN ALVES FREITAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/11/1994, PORTEIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ANTONIO GEMILTON FREITAS E DE MONICA SORAIA ALVES OLIVEIRA; E KARINA AQUINO
DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/04/2001, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO -
SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO DA SILVA E DE
PEDRINA LEITE DE AQUINO.

GILDÁSIO GOMES MACHADO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/05/1971, PEDREIRO,
NATURAL DE IPECAETÁ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EDITE GOMES MACHADO; E JOSEANE DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 06/04/1981, ATENDENTE, NATURAL  DE CANDEIAS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSELITO DOS SANTOS E DE JUCELIA BISPO DOS SANTOS.

MIKAEL  ZACHARIAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 16/02/1987, ANALISTA DE
ABASTECIMENT O, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO ZACHARIAS E DE MARIA NECI DA SILVA ZACHARIAS; E
LORRANY NASCIMENTO REGO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/02/1998, DO
LAR, NATURAL DE PORANGA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO -
SP, FILHA DE GONÇALO REGO DA SILVA E DE SHIRLEI ROSE NASCIMENTO REGO DA SILVA.

EDMILSON DE JESUS SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/12/1987, COLOCADOR
DE MÁRMORE, NATURAL DE PÉ DE SERRA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE DURVAL PEREIRA DE SANTANA E DE MARTINHA DE JESUS; E ARIANE
DE JESUS,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/02/1988, DE SER VIÇOS DOMÉSTICOS,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MARIA DAS NEVES DE JESUS.

EMERSON OLIVEIRA DE SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/12/1991, PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ERIVALDO DE SOUZA E DE LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA
SOUZA; E DANIELE PEREIRA LIMA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 17/05/1992,
ADVOGADA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE MANOEL DE MOURA LIMA E DE MARIA DAS NEVES PEREIRA BARBOSA
LIMA.

WAGNER LINO TEODORO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/04/1970, AUXILIAR DE
PINTOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO LINO TEODORO E DE LUZIA VICENTE TEODORO; E SHEILA
SALES DO CARMO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 28/11/1978, DO LAR, NATURAL DE
SANTOS - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE OZIAS
BISPO DO CARMO E DE MARIA CLAUDELICE DE SALES DO CARMO.

RICARDO DA SILVA SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 02/05/1984, ANALISTA DE
SUPORTE TÉCNICO, NATURAL DE ITABUNA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE REGINALDO DO AMPARO SANTANA E DE LUCI MARI CELESTINO DA
SILVA; E MARCIJANY NUNES CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 15/05/1993,
NUTRICIONISTA, NATURAL DE SÃO LUÍS - MA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO BATISTA PINTO CARVALHO E DE MARCELINA DINIZ NUNES.

JOÃO PEDRO SANTA ROSA DE OLIVEIRA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/07/1998,
AUXILIAR DE CARTÓRIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE SERGIO COELHO DE OLIVEIRA E DE ROSEMARY SANTA
ROSA DE OLIVEIRA; E GABRIELLE LIMA E SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/04/
2000, JOVEM APRENDIZ, NATURAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROBERIO DE LIMA E SILVA E DE PATRICIA DA SILVA.

DIVINO DE FREITAS GUIMARÃES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 27/10/1975,
MOTORISTA, NATURAL DE ARAGUAÍNA - TO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE GALLBA DE FREITAS E DE MARIA DA CONCEIÇÃO MALON DE FREITAS; E
TAMIRES FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA  AOS 24/01/1990, GERENTE DE
CONCIERGES, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE IVANIR BORGES FERREIRA E DE ZELINA MAIRA DA SILVA FERREIRA.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:24/3/2020 - A partir das: 15:30
Local: : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO , SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA ,SP,  telefone 1132854559 , faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges,
parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances nos leilões das execuções extrajudiciais.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:B49902- CONTRATO: 118164123347-5-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 4051- AYRTON SENNA
MARIA MARGARETH CARLOS SOARES, BRASILEIRO(A), DO LAR,  CPF 99119366868,
CI 117231745 SSP/SP, SEPARADA JUDICIALMEN  e cônjuge, se casado(a) estiver.
MAURICIO FALCONE CUNHA , BRASILEIRO(A), EMPRESARIO,   CPF 07441176824,
CI 11832842 SSP/SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 97, LOCALIZADO NO 9º ANDAR,
BLOCO 2, EDIFICIO BAHAMAS, RESIDENCIAL PARQUE DA NACOES,  A RUA
GREGORIO ALLEGRI, Nº 100, VILA DAS BELEZAS, BAIRRO IBIRAPUERA, 29º
SUBDISTRITO - SANTO AMARO, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA UTIL DE
54,180M2, AREA COMUM DE 57,599M2, AREA TOTAL DE 111,779M2, UMA VAGA
INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES,
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 927.138,28
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 248.000,00

ITUPEVA, 3/3/2020
ARY ANDRÉ NETO
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Apsen Farmacêutica S/A
CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se 
realizar, em primeira convocação, às 14h00 do dia 24/04/2019 e, em segunda convocação às 14:30h, na sede da Companhia, localizada na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Em Assembleia Geral Ordinária (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, orçamento 
de capital, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (b) 
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019; (c) deliberar acerca da remuneração global da 
Diretoria para adequação aos parâmetros de mercado; e Em Assembleia Geral Extraordinária (d) deliberar sobre a proposta de aumento 
de capital da Companhia, mediante a capitalização de lucros e reservas; (e) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio 
para o exercício de 2020; e (f) deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia para ajustar a periodicidade de reuniões do 
Conselho Fiscal e para ajustar e tornar claros os poderes atribuídos aos Diretores da Companhia para contratação de financiamentos e 
concessão de garantias. Avisos: 1. Tendo em vista as recomendações e restrições impostas recentemente pelo poder público em 
decorrência da pandemia COVID-19, apesar dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os documentos 
necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da 
Companhia, solicitamos que os Acionistas não venham solicitar tais documentos pessoalmente. Como já de costume, informamos que 
todos os referidos documentos já foram disponibilizados no Portal do Acionista. 2. Também em decorrência da pandemia  COVID-19, a 
assembleia poderá ser realizada virtualmente por meio da ferramenta Microsoft Teams utilizada pela Companhia, ou outra ferramenta que 
possa substituí-la. Nesse caso, a administração da Companhia entrará em contato com cada um dos acionistas e/ou seus representantes, 
por meio de e-mail, em tempo hábil para informar e organizar referida reunião virtual. São Paulo/SP, 23/03/2020. Renato Spallicci - Diretor 
Presidente. Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

FIVE TRILHOS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 31.536.951/0001-03 - NIRE 35.300.521.382 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.02.2020

1. Data, Hora e Local: Em 03.02.2020, às 11h00, na sede da Five Trilhos - Administração e Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 5, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, 
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 da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da 
assinatura constante e aposta no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que 
trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da única acionista, conforme permitido pelo § 4º 
do artigo 124 da LSA.. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 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, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e 
(ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: A Acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, deliberou: 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, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de 
renúncia apresentada à Companhia em 30.01.2020, agradecendo o mesmo pelos relevantes serviços prestados à 
Companhia enquanto 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 mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para 
término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até 28.08.2020, devendo o mesmo 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 alterações 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) Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, 
eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22.05.2019; (2) Sr. Luciano José Porto 
Fernandes, membro efetivo, eleito na Escritura Pública de Constituição da Companhia de 28.08.2018 (“Escritura 
Pública de Constituição de 28/08/2018”); (3) Roberto Vollmer Labarthe, membro efetivo, eleito na Escritura 
Pública de Constituição de 28/08/2018; (4) Igor de Castro Camillo, membro efetivo, eleito na presente data; e (5) 
Sérgio Luiz Pereira de Macedo, membro efetivo, eleito na Escritura Pública de Constituição de 28/08/2018; todos 
com mandato até 28.08.2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após 
lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única acionista. São Paulo/SP, 03.02.2020. Assinaturas: 
Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Carlos Alberto Pinto Nogueira, Secretário. 
Acionista: Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A., representada pelos Srs. Francisco 
Pierrini e Maurício Dimitrov. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrada no livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais n. 01, as folhas 22 e 23. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Carlos Alberto Pinto 
Nogueira - Secretário. JUCESP nº 152.126/20-0 em 18/03/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

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

RODRIGO SU TIEN I, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM CHINA
NO DIA (12/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SU CHIN HU E DE KUO CHIN FENG. YI HAN KAO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM CHINA NO DIA (24/02/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM LOCAL
IGNORADO, FILHA DE KAO CHIA CHUN E DE LIU MEI HUI.

ANDRÉ LUIZ HALLEY SILVA RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES DE ANDRADE E DE MARIA APARECIDA PEREIRA DA
SILVA. VITÓRIA YOKO MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VICTOR LUIZ DE FIGUEIREDO MARTINS E DE AURORA IZUMI NAGAI MARTINS.

ADAUTON MACHADO HERINGER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM GUAÇUÍ, ES NO DIA (30/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADAUTON COTRIM HERINGER E DE DENIZE MACHADO HERINGER. LIÈGE
FERREIRA VIEIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM RIO
DE JANEIRO, RJ NO DIA (14/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCOS CARVALHO VIEIRA E DE ANA MARIA DE SOUZA FERREIRA.

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

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

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

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 21.02.2020
1. Data, Hora e Local: Em 21.02.2020, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo 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 permi-
tido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oli-
veira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, da 
empresa Planova Planejamento e Construções S.A. (“Planova”). 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 
6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de su-
mário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa Planova, para a exe-
cução das obras de requalifi cação da Estação Santo Amaro, estação metroferroviária de São Paulo, compreendendo a Linha 
5 - Lilás, em operação pela Companhia e a Linha 9 – Esmeralda, em operação pela Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM), incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, conforme termos e condições 
apresentados nesta assembleia. 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, 21.02.2020. 
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) 
CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo 
Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia 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. 02, às folhas 02 e 03. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa, Igor 
de Castro Camillo - Secretário. JUCESP nº 152.144/20-1 em 18.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1057264-
27.2015.8.26.0100 (USUC 703)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Sergio Henrique Garavello e Magali Rodrigues Garavello ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento n° 04, localizado no andar inferior 
Edifício Thoune, bloco 32, integrante do Condomínio Vila Suiça III, situado na Avenida Professor Sylla Mattos, nºs 794/818 
Saúde, 21° Subdistrito - São Paulo SP, com área útil ou privativa de 72,367 m², área comum de divisão proporcional de 60,716 
m², área total de 133,083 m², fração ideal de participação do terreno e nas partes comuns do todo do condomínio de 0,14858% 
e fração ideal no terreno e nas partes comuns do respectivo bloco de 5,86336%, cabendo lhe o direito de uso de uma vaga 
indeterminada para um veículo de passeio de porte médio, em local descoberto, sem uso de manobrista, por simples ordem de 
chegada, estando sua área incluída na área comum, contribuinte n° 157.096.0581-5, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [24,25] 



EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

DANIEL SILVA ARAUJO E DANIELA MAURICIO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
INSPETOR DE QUALIDADE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/05/1988, FILHO DE
ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO E DE MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MAQUIADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/04/1990, FILHA DE
NOÉ MAURICIO DA SILVA E DE MARIA DO CARMO MAURICIO DA SILVA. (TRATA-SE DE CONVERSÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO)

ROBERLAN GOMES LIMA E GISELIA MORENO RIBEIRO.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE DE PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM VITÓRIA DA  CONQUISTA, BA, NO DIA 22/03/
1993, FILHO DE DIACISIO VICENTE LIMA E DE NAIDE GOMES LIMA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM ANAGÉ, BA, NO DIA 13/10/1999, FILHA DE E DE
RENATA MORENO RIBEIRO.

MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA E THAMARA SANTOS LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE ENTREGAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/04/
1999, FILHO DE ANTONIO MARCOS DA SILVA E DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/03/
2003, FILHA DE JOSÉ FERREIRA LIMA E DE CRISTIANE MARIA DOS SANTOS.

WELLINGTON MARQUES PEDROSO E LUZIANI FERRARI GUIDO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AGENTE DE CORREIOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/03/1980,
FILHO DE OSCAR DE JESUS PEDROSO E DE LUZIA APARECIDA MARQUES PEDROSO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM COLATINA, ES, NO DIA 15/
08/1983, FILHA DE CLOVES GUIDO E DE ARMERINDA FERRARI GUIDO.

WELLINGTON SILVA E TAIS JOICE NASCIMENTO SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ESTOQUISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/11/1994, FILHO DE JOSUEL
FRANCISCO DA  SILVA E DE CICERA MARIA SANTOS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MICROPIGMENTADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/11/1999,
FILHA DE MILTON BEZERRA DA SILVA E DE COSMIRA NASCIMENTO SANTOS.

OZEIAS BRIAN FIALHO GALDINO E VITÓRIA PEREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BALCONISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/01/1997, FILHO DE
JOSE CARLOS GALDINO E DE MARIA DAS DORES FIALHO GALDINO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROMOTORA DE SERVIÇOS, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/02/
2001, FILHA DE JOSÉ JOAS PEREIRA DA SILVA E DE MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA.

MANOEL  ARLINDO DA SILVA E ADELICIA RODRIGUES ROSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COZINHEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM CANHOTINHO, PE, NO DIA 18/10/1958,
FILHO DE ARLINDO CANUTO DA SILVA E DE JOAQUINA FLORENTINA DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM COXIM, MS, NO DIA 19/06/1963,
FILHA DE MANOEL MESSIAS DA ROSA E DE MARIA LUCIA RODRIGUES DA ROSA.

RAFAEL DE SOUZA PEREIRA E RAFAELA LIMA CORREIA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TECNICO EM MANUTENÇÃO CIVIL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1991,
FILHO DE ELIAS PEREIRA E DE CLAUDIA MARIA DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/04/1996, FILHA DE JOSÉ RICARDO
CORREIA E DE SONIA APARECIDA DE LIMA SEVERIANO.

DANIEL DE SOUZA CARLOS E MARIA LÚCIA SILVA DE ARAÚJO.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/11/1987,
FILHO DE ROSALINO CARLOS E DE GILDA  APARECIDA DE SOUZA CARLOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SOLÂNEA, PB, NO DIA
17/01/1985, FILHA DE ANTONIO PRAEIRO DE ARAÚJO E DE JOSEFA SILVA DE ARAÚJO.

SHISIOMAR CABREIRA BENITE E JESSICA RAMOS DE ANDRADE.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, GERENTE DE RESTAURANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/
02/1990, FILHO DE VICENTE CABREIRA BENITE E DE FRANCISCA ODILA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/04/
1993, FILHA DE DANIEL MARCOS DE ANDRADE E DE LUCILÉA RAMOS DE ANDRADE.

ANDRÉ LUIZ MUNIZ DE ARRUDA E DENISE TIBES.  ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
REPOSITOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/11/1992, FILHO DE PAULO AQUINO
TAVARES DE ARRUDA E DE CLEONICE MUNIZ DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM UBATUBA, SP, NO DIA 17/02/1993, FILHA DE PEDRO
TIBES E DE ALZIRA DA SILVA.

CLAUDIANO RICARDO QUEIROGA RODRIGUES E ANDREIA CELINA SILVA.  ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS,
MG, NO DIA 08/11/1986, FILHO DE ANTONIO RICARDO FILHO E DE TEREZINHA MARIA DE QUEIROGA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM GUANHÃES, MG, NO DIA
27/11/1990, FILHA DE JOSÉ AILSON DA SILVA E DE TANIA MARIA LACERDA DA SILVA.

MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA SANTOS E STEPHANIE FRANCINE CARVALHO COSTA.
ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SER VENTE DE PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 22/09/1998, FILHO DE MARCOS ANT ONIO BARBOSA DOS SANTOS E DE ROSILENE
MARTINS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, JOVEM APRENDIZ, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/08/2000, FILHA DE E DE EULINA CARVALHO COSTA.

ANTONIO RODRIGUES COSTA E ELIVÂNIA VIEIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
GARÇOM, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI, NO DIA 29/09/1994, FILHO DE
ANTÉRIO RIBEIRO COSTA E DE ANTONIA RODRIGUES COSTA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO, PI, NO DIA 06/02/1994,
FILHA DE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA E DE DOMINGAS FRANCISCA DA SILVA.

JOÃO MACHADO DE BORBA E ESTELA SILVA DA ROCHA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
JARDINEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/03/1976, FILHO DE TERCIO
MACHADO DE BORBA E DE MARGARIDA FELIX MACHADO DE BORBA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MONITORA ESCOLAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/08/1989,
FILHA DE JOSÉ PEREIRA DA ROCHA E DE SILVANIA MARIA DA SILVA.

JOÃO ROQUE DA  CRUZ E NÉLIA RAIMUNDA ALVES DE SOUZA BARBOSA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PEDREIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM PILÕES, PB, NO DIA 15/09/
1970, FILHO DE ANTONIO ROQUE DA CRUZ E DE ZÉLIA FERREIRA DE MELO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM BELÉM, PA, NO DIA 20/02/1977,
FILHA DE BENEDITO RIBEIRO BARBOSA E DE RAIMUNDA ALVES DE SOUZA BARBOSA.

FABIO DA CRUZ MARCULINO DA SILVA E TAÍS TABORDA ARAÚJO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SALGADEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/12/1996, FILHO DE
FRANCIVALDO MARCULINO DA SILVA E DE CLEMILDES VIEIRA DA CRUZ. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM OLINDINA, BA, NO DIA 10/01/2001, FILHA DE JOSÉ
DA SILVA ARAÚJO E DE SONIA REGINA TABORDA.

JOSÉ ERNALDO JUCA  E CICERA GONÇALVES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM FARIAS BRITO, CE, NO DIA 29/12/1974, FILHO DE GENEZIO
FLAURINDO JUCA E DE ANTONIA GONÇALVES JUCA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ASSARÉ, CE, NO DIA 11/10/1988, FILHA
DE FRANCISCO CANTUARIO DA SILVA E DE MARIA SOCORRO GOLÇAVES DA SILVA.

LEILTON DOS SANTOS OLIVEIRA E FABIANA VIEIRA FRANÇA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SUPER VISOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM CRATO, CE, NO DIA 04/12/1984, FILHO DE
LUIS DE OLIVEIRA E DE MARIA LEONIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE TELEMARKETING, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 09/07/1976, FILHA DE AGRIPINO ALVES VIEIRA E DE DARCI SIMPLICIANA VIEIRA.

FILIPE FERREIRA MARIANO E JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, LOGISTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM EMBU, SP, NO DIA 29/08/1983, FILHO DE
SEBASTIÃO LAERCIO MARIANO E DE RAIMUNDA NONATA FERREIRA MARIANO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ANALISTA DE VENDAS, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 21/06/1985, FILHA DE JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS E DE JOANA BARBOA DOS
SANTOS.

PETER HENRIQUE CELESTINO DE OLIVEIRA E GINA ELIANA FUGIWARA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR TECNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/09/1988,
FILHO DE PEDRO ALVES DE OLIVEIRA FILHO E DE ROSELI CELESTINO DE LIMA OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/11/
1990, FILHA DE CARLOS ALBERTO FUGIWARA E DE APARECIDA DOS SANTOS.

CLEYTON MENDES DE LIRA E RAQUEL LIRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/
09/1993, FILHO DE JOSÉ CARLOS MENDES DE LIRA E DE CLAUDIA LUIZA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM MAUÁ, SP, NO DIA 17/06/ 2001, FILHA DE
JOÃO VALDEMAR DO NASCIMENT O E DE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO PAULO - SP

Data do leilão:24/3/2020 - A partir das: 15:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TURIASSU, Nº 1371, PERDIZES, SAO PAULO ,
SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matrícula 428  estabelecido a RUA ARACI, 162,
COLINAS DE INHANDJARA, ITUPEVA ,SP,  telefone 11932854559, faz saber que
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação
complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os
imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito,
será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como
sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo impreterível de
08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice que remunera as cadernetas de
poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sinal dado além da
comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois
valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas,
inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:B50545- CONTRATO: 1026241325969-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA- AGENCIA: 0262 AG SAO PAULO
LUIZ ANTONIO SIMOES, BRASILEIRO(A), AUTONOMO,  CPF 04259824830, CI
14446972 SP, SOLTEIRO(A)  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA, Nº 26, A RUA CINCO (ATUAL RUA ROLANDO
MARIO RAMACCIOTTI, Nº 58, NAO OFICIAL), QUADRA A, 38º SUBDISTRITO - VILA
MATILDE,  JARDIM DAS CARMELITAS, EM SAO PAULO, SP, COM A AREA PRIVATIVA
CONSTRUIDA DE 55,08M2, CONTENDO A AREA PRIVATIVA DE 110,84M2,  AREA
DE USO COMUM DE 11,54M2, AREA TOTAL DE 122,38M2, ENCERRANDO A AREA
DE 83,30M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER TENCES,
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 775.290,14
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 325.000,00

ITUPEVA, 3/3/2020
ARY ANDRÉ NETO
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SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.

CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE 3530012760-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 4 de Dezembro de 2019

Data, Hora e Local: em 4 de dezembro de 2019, às 11 horas na sede social da Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A., na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1355, 3º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-002 (“Sociedade”). Convocação e
Presença: dispensadas as formalidades de convocação, em razão do comparecimento do acionista representando a totalidade do capital 
social, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Quorum: acionista representando a totalidade do capital social. Instalação:
instalada pelo Sr. Alvaro Augusto de Freitas Vidigal. Composição da Mesa: escolhido o Sr. Alvaro Augusto de Freitas Vidigal para Presidente
da mesa, o qual convidou a mim, Daniel Doll Lemos, para secretário. Publicação de Documentos: todos os documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas foram disponibilizados na sede da Sociedade, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração
Digital, na página eletrônica da Sociedade (https://www.socopa.com.br/) e na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro
Nacional, conforme prescrito por lei e pela regulamentação aplicável. Conselho Fiscal: não instalado no período. Ordem do Dia: examinar,
discutir e votar sobre as seguintes matérias: a) aprovação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018, das demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício de 2018
e do parecer elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S; b) alteração do jornal de grande circulação para as futuras
publicações legais da Sociedade; e c) autorização para os diretores da Sociedade praticarem todos os atos necessários à implementação
das deliberações da ordem do dia. Deliberações: após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, o acionista da Sociedade
deliberou e aprovou o quanto segue: (a) aprovação, sem quaisquer ressalvas, do relatório da administração sobre os negócios sociais e os
principais fatos administrativos do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018, das demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício
de 2018 e do parecer elaborado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S; Em razão de a Sociedade não ter percebido lucro no
exercício de 2018, os acionistas aprovam a destinação do prejuízo apurado no período para a conta de prejuízos acumulados, nos termos
da proposta apresentada pela administração da Sociedade, a qual foi rubricada por todos e encontra-se arquivada na sede da Sociedade;
(b) tendo em vista a perda da validade da Medida Provisória n° 892, de 5 de agosto de 2019, os acionistas aprovam a publicação de 
futuros documentos legais da Sociedade no jornal “O Dia de São Paulo” e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo; e (c) autorização à
administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que,
depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Alvaro Augusto de Freitas Vidigal - Presidente; Daniel Doll Lemos -
Secretário. Acionista: Banco Paulista S.A., representado por Marcelo de Toledo Guimarães e Rui Luis Fernandes. Esta ata confere com a
lavrada em livro próprio. JUCESP 62.249/20-4 em 30/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TIMPEL S.A.
CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 21.02.2020
Data, Horário, Local: 21.02.2020, às 09:30 horas, na sede social, em São Paulo/SP, Rua Simão Alvares, 356, Conjuntos 51, 
41 e 42, Pinheiros. Edital de Convocação: publicado no jornal O Dia e no jornal DOE/SP dos dias 06, 07 e 08.02.2020. 
Presença: 98,12% do capital social. Mesa: Presidente: Rafael Holzhacker; Secretária: Joselita Botelho da Cunha. 
Deliberações: (i) Aprovaram a proposta da administração para aumento do capital social, no valor de até R$3.371.971,76, 
mediante a emissão de até 25.262 ações, ao preço de emissão unitário de R$1.538,99, com preço total de emissão de 
R$38.877.965,38, com a possibilidade de homologação parcial do aumento do capital no valor de R$433.676,52, caso haja 
a subscrição de, no mínimo, 3.249 ações, ao preço de emissão unitário de R$1.538,99, com preço total de emissão de 
R$5.000.178,51. Do preço de emissão de cada ação a ser emitida no âmbito do aumento de capital, a quantia de R$133,48 
será destinada à conta do capital social, e a quantia de R$1.405,51 será destinada à conta de reserva de capital, a título de 
ágio na subscrição das ações. As ações serão emitidas na mesma proporção do número de ações de todas as espécies e 
classes de ações existentes: (a) até 13.222 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) até 7.075 ações preferenciais 
de classe A; (c) até 16 ações preferenciais de classe B; e (d) 4.949 ações preferenciais de classe C. (iii) A integralização das 
ações a serem emitidas poderá ser realizada em moeda corrente nacional ou mediante a capitalização total ou parcial de 
eventuais créditos detidos pelo subscritor contra a Companhia. (iv) O preço de emissão unitário das ações objeto da presente 
proposta de aumento de capital foi fi xado com base no artigo 170, § 1º, I da Lei 6.404/76. (v) Em conformidade com a regra 
prevista no Artigo 171, §4º da Lei 6.404/76, fi ca assegurado aos acionistas o direito de preferência à subscrição de ações da 
mesma espécie e classe idênticas às de que for possuidor, o qual deverá ser exercido em até 30 dias a contar da data da 
publicação desta ata de AGE, sendo que após decorrido o referido prazo legal, os acionistas reunir-se-ão em AGE a fi m de 
ratifi car o aumento de capital social ora aprovado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 21.02.2020. Acionistas: Fundo 
BBI Financial I - Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes Inovadoras por João Paulo Vasco Poiares Baptista, 
Albert Holzhacker, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Luiza Yamashita Tanaka, Marcelo Britto Passos Amato, Raul Gonzalez 
Lima. JUCESP nº 151.999/20-0 em 18.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Favelas se organizam para conter
coronavírus em comunidades de SP

São Paulo, terça-feira, 24 de março de 2020Nacional
Jornal O DIA SP
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Nas duas maiores favelas
da cidade de São Paulo, os mo-
radores estão se organizando
para conter os efeitos da pan-
demia do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura paulista-
na, existem 1,7 mil favelas na
capital com 391,7 mil domicíli-
os.

A União de Núcleos, Asso-
ciações dos Moradores de He-
liópolis (Unas) tem usado car-
ros de som e o convencimento
boca a boca para reforçar as
instruções que evitam o con-
tágio pelo vírus causador da
doença. A comunidade, com
aproximadamente 200 mil pes-
soas, localizada na região su-
deste da cidade, é a maior fa-
vela da capital paulista.

“Aqui a gente está fazendo
a comunicação. Estamos sain-
do com carro de som dentro da
comunidade, reforçando tudo

o que vem sendo falado: lavar
as mãos, a questão da limpeza
- esses primeiros cuidados bá-
sico - e não sair de casa. Ba-
tendo muito nisso”, explica a
presidente da Unas, Cleide Al-
ves.

A líder comunitária diz que
as favelas têm especificidades
que precisam ser levadas em
consideração, como o alto índi-
ce de trabalhadores informais e
desempregados. De acordo com
ela, essas pessoas já sentem os
efeitos econômicos das medi-
das de restrição à movimenta-
ção que têm sido usadas para
combater a proliferação do co-
ronavírus. “Você que vende mi-
lho ou vende ovo, já caiu essa
renda. Porque essa outra pes-
soa que fazia faxina, não tem
mais o dinheiro para comprar”,
detalha sobre os impactos na
economia local.

Aglomerados e sem poupan-
ça

Por isso, Cleide cobra que o
poder público tome ações que
garantam uma renda pelo menos
um salário mínimo e meio às fa-
mílias afetadas. “Para as famíli-
as terem condição de se alimen-
tar. A gente não tem como ter
uma poupança. A gente traba-
lha e come”, enfatiza sobre a
falta de reservas financeiras da
maior parte das pessoas que vi-
vem na comunidade. Além dis-
so, a líder pede compreensão
das concessionárias de servi-
ços públicos com a possível
inadimplência das contas de
energia e água. “Em casa a gen-
te consome mais comida, mais
água e mais luz”, diz.

Outro problema são as mo-
radias pequenas. “Na mesma
casa é todo mundo, a criança, o
idoso. É todo mundo junto”, diz

a respeito de como essa carac-
terística expõe os grupos de ris-
co ao contágio. Além disso, a
falta de espaço também se tor-
na um problema ao lidar com os
mais jovens. “As crianças es-
tão dentro de casa, uma casa
que não cabe todo mundo. Elas
iam para a escola, para o proje-
to social e ficavam menos tem-
po dentro de casa. E a gente já
tinha uma grande questão, que
eles chegavam com muita fome”
acrescenta.

Para lidar com a situação, a
organização comunitária tem
aberto as portas diariamente e
convocado apoiadores para
doar alimentos, produtos de hi-
giene e itens de lazer, como li-
vros de colorir, para as famílias
da comunidade.

Serão ainda penduradas fai-
xas em diversos pontos da fa-
vela para alertar a respeito da

necessidade de se manter reclu-
so e reforçar os hábitos de higi-
ene. “O nosso povo, graças a
Deus, é muito obediente. Eles
têm tentado, na medida do pos-
sível, seguir tudo o que está
sendo colocado pelos órgãos
públicos”, destaca Cleide, ao
comentar a resposta da comu-
nidade ao desafio.

Voluntários
Em Paraisópolis, na região

do Morumbi, na parte sudeste
da cidade, os moradores também
têm se organizado para enfren-
tar o avanço do coronavírus. A
comunidade tem aproximada-
mente 100 mil pessoas distribuí-
das em 21 mil domicílios. “Aqui
em Paraisópolis nós estamos
mapeando a nossa comunidade
e identificando 420 voluntários
que vão cuidar, cada um de 50
casas”, explica o líder comunitá-

rio Gilson Rodrigues em vídeo
divulgado nas redes sociais para
convocar interessados em par-
ticipar da iniciativa.

Os voluntários vão ser res-
ponsáveis por reforçar as ins-
truções de isolamento social,
além de apoiar a entrega das
doações de mantimentos e ma-
terial de higiene. Eles também
podem ser acionados para re-
passar informações de urgência
para as famílias da sua área.

Para Gilson, é fundamental
que as comunidades pensem
formas de se organizar para en-
frentar a pandemia. “Diante da
situação de que até o momento
nenhum dos governos falou a
palavra ‘favela’, nós estamos
nos organizando para criar uma
solução para Paraisópolis e as
favelas no Brasil podem se or-
ganizar da mesma forma”, res-
salta. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na segunda-feira (23),
pelo Twitter, medidas de socorro
a estados afetados pela crise
provocada pelo novo coronaví-
rus. Entre as principais ações,
estão a suspensão do pagamen-
to de parcelas de dívidas e o au-
xílio financeiro para compensar a
queda na arrecadação.

Em postagens no Twitter, o
presidente informou que preten-
de suspender o pagamento de R$
12,6 bilhões de dívidas dos esta-
dos com a União. A suspensão já
havia sido obtida pelo estado de
São Paulo, por decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Ele também confirmou a re-
composição, por parte do gover-
no federal, de R$ 16 bilhões nos
Fundos de Participação dos Es-
tados (FPE) e no Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM).
A ajuda compensará a perda de
arrecadação do Imposto de Ren-
da e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre os
cofres estaduais.

Em uma série de postagens,
o presidente, que participa de vi-
deoconferência com governado-
res do Norte e do Nordeste du-
rante a tarde, listou outras inicia-
tivas do governo para minimizar
a crise econômica decorrente da

pandemia do novo coronavírus
no Brasil. Ele também anunciou a
transferência de R$ 8 bilhões de
recursos para fundos de saúde
estaduais e municipais. Segundo
ele, a quantia representa o dobro
do valor pedido pelos governa-
dores.

 “Soluções temporárias para
situação de emergência: 2 MPs
vão transferir recursos para fun-
dos de saúde estaduais e muni-
cipais. União entrará com mais
recursos que o solicitado. Gover-
nadores solicitaram R$ 4 bilhões
para ações emergenciais em saú-
de. O governo federal está desti-
nando R$ 8 bilhões em quatro
meses. Seguro para perda de ar-
recadação de transferência da
União. Garantia de manutenção
do FPE e FPM aos mesmos ní-
veis de 2019. Estima-se que o
Governo Federal acesse com R$
16 bilhões em quatro meses”, tui-
tou.

Sem detalhar as medidas, Bol-
sonaro ainda anunciou a rene-
gociação de R$ 9,6 bilhões em
dívidas de estados e municípios
com bancos e abertura de ope-
rações de crédito no valor de R$
40 bilhões, além de um aumento
de R$ 2 bilhões no orçamento
assistencial social. (Agencia Bra-
sil)

Petrobras vai doar 600
mil testes para covid-

19 ao SUS

Bolsonaro anuncia
suspensão de dívidas

e ajuda financeira
a estados

A Secretaria de Estado da
Saúde do Rio de Janeiro anun-
ciou, na segunda-feira (23), a
quarta morte por coronavírus no
estado, sendo a primeira na capi-
tal. A vítima é uma mulher, de 58
anos, que tinha outros proble-
mas de saúde. O número de ca-
sos confirmados no estado su-
biu para 233.

Segundo a secretaria, as ou-
tras três mortes foram registradas
nos municípios de Miguel Perei-
ra, Niterói e Petrópolis. Todas as

Rio tem quarta morte
por coronavírus, a
primeira na capital

vítimas eram idosas e apresenta-
vam comorbidades, de acordo
com a secretaria, sendo classifi-
cadas como grupo de risco para
a covid-19.

A capital do estado segue com
o maior número de infectados, com
212 casos, seguida por Niterói, com
10 casos, Petrópolis, 3, São Gon-
çalo, 3, Barra Mansa, Guapimirim e
Miguel Pereira, com um caso cada.
Houve ainda dois casos confirma-
dos de turistas estrangeiros.
(Agencia Brasil)

A Petrobras anunciou na se-
gunda-feira (23) que vai doar ao
Sistema Único de Saúde (SUS)
600 mil testes para o diagnóstico
do novo coronavírus (covid-19).
Dois terços  - 400 mil - serão en-
tregues ao Ministério da Saúde,
e o restante - 200 mil -, à Secreta-
ria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro, estado onde fica a sede
da empresa.

Os kits para a testagem da
doença vão ser importados esta
semana e devem chegar dos Es-
tados Unidos em abril. Segundo
a estatal, os testes são do tipo

RT-PCR, que é considerado “pa-
drão ouro” pelo Centro de Pre-
venção e Controle de Doenças
dos Estados Unidos (CDC).

A Petrobras anunciou ainda
que criou um grupo multidiscipli-
nar de profissionais para avaliar e
propor soluções que possam aju-
dar no combate à pandemia.

O grupo de pesquisadores do
Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento Leopoldo Américo Mi-
guez de Mello (Cenpes)  atua em
parceria com  universidades e
outras instituições. (Agencia
Brasil)


