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Brasil tem 48.221 recuperados
da Covid-19, segundo MS
Bolsonaro revela conversa com Moro
e acusa ex-ministro de vazamentos
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Opas: pressão social e econômica
será maior se vírus não for contido
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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O Instituto de Israel para a
Investigação Biotecnológica, do
Ministério da Defesa, anunciou
que desenvolveu um anticorpo
para o coronavírus e que prepara
a patente para depois entrar em
contato com empresas farmacêuticas, com o objetivo de produzir em escala comercial.
Em comunicado, o instituto assegura que o anticorpo
desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes.
O ministro da Defesa de Israel, Naftali Benet, visitou o laboratório do instituto em Nezz
Ziona, ao sul de TelAviv, onde tomou conhecimento da pesquisa.
Ele afirmou que o “anticorpo ataca o vírus de forma monoclonal”
qualificando o trabalho desenvolvido como “grande conquista”.
Altos cargos do setor da
defesa e da segurança israelita disseram que a descoberta é a “primeia desse tipo em
nível mundial”.
De acordo com a publicação
digital Times of Israel, no mundo
há cerca de uma centena de equipes de investigação à procura de
uma vacina para o novo coronavírus, que provocou a pandemia,
sendo que cerca de uma dezena
estão, neste momento, em fase
de teste em seres humanos.
Especialistas avisaram, em
março, que o processo após o
desenvolvimento de uma vacina em laboratório pode demorar pelo menos 18 meses.
O Instituto para a Investigação e Biotecnologia de Israel
dedica-se, entre outras atividades, a investigar armas químicas, procurando antídotos contra novas substâncias.
Em março, o jornal Haaretz
publicou que o centro tinha
conseguido avançar nas investigações sobre a vacina, tendo
o Ministério da Defesa desmentido a informação.
Em nível global, segundo
balanço da agência de notícias
AFP, a pandemia de covid-19
já provocou mais de 250 mil
mortes e infetou mais de 3,5
milhões de pessoas em 195
países e territórios. (Agência
Brasil)

Auxílio emergencial:
Caixa garante atender a
todos dentro do horário

A Caixa divulgou na terça-feira, (5) nota para esclarecer que
todas as pessoas que chegarem
às agências durante o horário de
funcionamento, das 8h às 14h,
serão atendidas. Não é preciso
madrugar nas filas, evitando, as-

sim, períodos excessivos de espera e aglomerações.
Segundo o banco, todos os
que chegam até as 14h, horário
de fechamento das agências, são
informados de que o atendimento será realizado na mesma data.

Além disso, a Caixa diz que
intensificou o atendimento às
pessoas que estão nas filas, de
forma a dar celeridade com prestação de informações e geração
de códigos ( tokens) para a realização de saques, conforme o calendário de pagamento e a necessidade de se manter o distanciamento.
Desde segunda-feira, (4), todas as agências da Caixa funcionam com horário estendido, das
8h às 14h. E, no próximo sábado
(9), mais de 2 mil agências em
todo país vão abrir para atendimento do auxílio emergencial.
Adicionalmente, acrescenta a
Caixa, cerca de 3 mil funcionários foram direcionados para o
atendimento nas agências mais
críticas. Além disso, estão sendo
contratados mais 4,8 mil vigilantes (desse total, 2 mil já estão alocados) e 889 recepcionistas para
reforçar a orientação e o atendimento ao público.
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equipes cirúrgicas não praticam
rotineiramente a higienização
das mãos. “Estudos demonstraram que a prática, quando
realizada constantemente, reduz as infecções associadas aos
cuidados de saúde. A prevenção e controle de infecções são
fundamentais para sistemas de
saúde seguros e eficazes”, destaca a organização. (Agência
Brasil)

Bancos poderão conceder
empréstimo com garantia
do FGTS
Os trabalhadores que optaram
pela modalidade saque-aniversário
do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) terão acesso a uma
nova linha de crédito. O Conselho
Curador do FGTS referendou na
terça-feira, (5) resolução, publicada no dia 27 de abril no Diário Oficial, que regulamenta o crédito.
O empréstimo terá como ga-

rantia a parcela anual do saqueaniversário. Pela resolução do
Conselho Curador do FGTS, a
Caixa tem 30 dias, a partir da
data da publicação da resolução, para definir os procedimentos operacionais para viabilizar a operação e os bancos
têm mais 30 dias para oferecer
o empréstimo.
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“Teremos problemas nos
hospitais se população
não se isolar", diz Uip
O infectologista David Uip,
coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São
Paulo, disse na terça-feira (5)
que os hospitais do estado poderão enfrentar muitas dificuldades,
no prazo de um mês, se as pessoas não seguirem a recomenda-

ção de ficarem em casa. “Vamos
ter enormes dificuldades, no prazo de um mês, se o número [de isolamento] não for superior a 50%.
E me refiro a leitos disponíveis em
toda a rede, especialmente dos
leitos de UTI [unidades de terapia intensiva]”.
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Cerca de 2 milhões sem
conta ainda não resgataram
auxílio de R$ 600
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Esporte

Lucas Moraes aprova novo calendário
do Rally dos Sertões
Vencedor da edição 2019
do Rally dos Sertões nos
carros, Lucas Moraes aprovou a decisão de adiamento
do Sertões deste ano pela
organização. Essa é a primeira vez que o Rally dos
Sertões foi adiado em 27
edições, tudo por conta da
pandemia do coronavírus.
Anteriormente marcada para
agosto de 2020, a prova
acontecerá entre os dias 7 e
15 de novembro, com início
em São Paulo (SP) e término no Ceará.
“Tenho certeza de que a
organização tomou a melhor
decisão possível. Muitas pessoas estão envolvidas nessa

disputa, é uma prova que movimenta não apenas pilotos e staff, mas também grandes populações locais por onde os carros, motos e quadris passam.
O sucesso da competição chama bastante atenção dos fãs
do mundo off road e a prova
deste ano já tem 150 competidores inscritos, sendo que as
inscrições seguirão abertas
até novembro”, diz Lucas, que
é piloto da MEM Motorsport
e tem apoio de Olivia, Motul e
GoPro.
O calendário do Sertões Series, campeonato do qual o Rally
dos Sertões faz parte, também foi
alterado e começará em 26 de
agosto, no Jalapão. A segunda
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Israel anuncia
descoberta de
anticorpo para
o coronavírus

O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da
Saúde, Wanderson Oliveira,
atualizou números do novo
coronavírus no Brasil. Sobe
para 114.715 casos confirmados de covid-19 no país e
48.221 pacientes recuperados.
O número de óbitos é de 7.921.
Segundo dados da OMS, aproximadamente 70% dos profissionais de saúde e 50% das

Lucas Moraes
etapa será em Santa Catarina entre os dias 1º e 3 de outubro, en-

quanto a temporada será encerrada com o Series São Paulo en-

tre os dias 3 e 5 de dezembro.
Em 2019, o Rally dos Sertões passou por sete estados e
40 cidades do Brasil, começando em Campo Grande (MS)
e sendo encerrado em Aquiraz
(CE), onde Lucas se tornou
campeão ao lado de Kaíque
Bentivoglio. Em março de
2020, a dupla iniciou bem a
atual temporada no Rally Minas Brasil, onde conquistaram
a vitória.
Confira o novo calendário do Sertões Series 2020:
26 a 29/08 – Series Jalapão; 01 a 03/10 – Series Santa Catarina; 07 a 15/11 – Sertões; 03 a 05/12 – Series São
Paulo.

Miguel Costa retorna aos treinos
de kart nos EUA e segue brilhando
no automobilismo virtual
Integrante da Sauber Karting Team, Miguel Costa é o
mais jovem brasileiro a participar de uma Academia de
Pilotos ligada a uma equipe
de F1, a Alfa Romeo. O jovem piloto de apenas 11 anos,
assim como outros milhares
de pilotos, precisou ficar
fora das pistas em abril pelo
avanço do coronavírus no
mundo, mas acaba de retornar aos treinos nos EUA.
“Todo piloto gostar de
acelerar na pista, então estou

muito feliz pelo retorno aos
treinos aqui em Homestead
(Miami) nos Estados Unidos.
Foi ótimo acelerar no último
final de semana e espero que as
competições retornem assim
que tivermos condições e formos autorizados pelos órgãos
de saúde”, diz Miguel, que foi
campeão rookie do Italiano de
Kart em 2019.
Aproveitando esse período
em que precisou ficar em casa,
Miguel tem se especializado
cada vez mais em competições

do automobilismo virtual. O
piloto tem disputado alguns
campeonatos, como destaque
para o Desafio Virtual das
Estrelas, onde compete entre grandes nomes do automobilismo brasileiro, como
Felipe Massa, Rubens Barrichello, Felipe Nasr, Daniel
Serra, Felipe Fraga, Pietro
Fittipaldi, Enzo Fittipaldi e
Dudu Barrichello, estes dois
s endo os organizadores do torneio. Miguel é o atual nono colocado entre os 53 participan-

tes que já aceleraram no campeonato.
“O automobilismo virtual
foi a melhor forma que eu encontrei nesse período de quarentena para seguir focado na
minha carreira de piloto. Tenho
competido de F3 na plataforma
iRacing contra os melhores pilotos do Brasil e também alguns pilotos do exterior, então
tem sido uma experiência inesquecível para mim”, diz Miguel,
que foi sexto colocado na etapa passada do Desafio Virtual

das Estrelas em Silverstone e
já conquistou uma pole no
campeonato.
Miguel disputará a quarta
etapa do Desafio Virtual das
Estrelas nesta quarta-feira. A
rodada dupla será às 20h e
terá transmissão ao vivo no
YouTube nos canais Acelerados, F1 Mania, High Speed,
Motorsport.com e BandSports, canal que, além do ao
vivo no Youtube, também exibe as corridas na íntegra no
domingo, a partir das 8h30.
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Secretário aconselha população a
ficar em casa no Dia das Mães
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)
de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (Brasil). Foi se tornando referência também na Internet, via
www.cesarneto.com ; no Twitter, via @CesarNetoReal ; Email
cesar@cesarneto.com
*
CÂMARA (SP)
Vereadores já reprogramam suas campanhas por reeleição,
caso Congresso e Justiça Eleitoral adiem as eleições municipais
ou pra 15 novembro ou pra 6 dezembro 2020. Apesar do grande
crescimento da comunicação digital, inclusive a partidária, os
‘produtos’ - eles - seguem presenciais e reais
*
PREFEITURA (SP)
Seguem as fiscalizações pra impedir que motoristas que ‘podiam ficar em casa’ virem vítimas da pandemia Covid-19. Se não
rolar, mais áreas das Zonas Sul, Oeste, Norte e Leste terão bloqueios. Bruno Covas (PSDB) quer entrar pra História pelos distanciamentos e isolamentos sociais
*
ASSEMBLEIA (SP)
Como tão se articulando os deputados componentes da chamada bancada cristã de maioria protestante (evangélica), mas também católica ? A resposta é importante, porque algumas das suas
igrejas tão ‘passando o diabo’ com a pandemia Covid-19, sem
poderem congregar e faturar
*
GOVERNO (SP)
João Doria tornou obrigatório - a partir de amanhã - o uso de
máscara (preferencialmente de tecido) em todo o Estado, evitando passar ou pegar Covid-19. Esta atitude demonstra que Doria
quer entrar pra História como quem fez tudo pra vencer o vírus e
levar isto pras eleições Presidenciais 2022
*
CONGRESSO (BR)
Se ainda esta semana Bolsonaro começar a cumprir os acordos com partidos do centrão (Câmara dos Deputados e Senado),
com cargos (1º e 2º escalões) do governo, aí é que não passa
autorização pra que ele sofra processo de Impedimento. Em tempo: os generais estarão na cola
*
PRESIDÊNCIA (BR)
A menos que o ex-ministro (Justiça e Segurança Pública) Sérgio Moro guarde uma bomba atômica pra um dia detonar contra o
Presidente (caso de possível interferência na Polícia Federal), o
que pinta do seu depoimento é apenas mais do mesmo. A família
Bolsonaro já tá comemorando
*
PARTIDOS
Estejam muitos dos generais reformados do Exército brasileiro próximos do PP (ex-ARENA) e do PSC (nos quais o hoje
Presidente Bolsonaro esteve), além do PRTB (no qual está filiado o também reformado general Mourão - eleito vice-Presidente), a real é que é zero possível intervenção ...
*
POLÍTICOS
... Paraná Pesquisa deu Bolsonaro (ex-PSL fundando o ALIANÇA) com cerca de 30% de intenção de votos pra 2022 e Sérgio Moro (ainda sem partido) com cerca de 20%; seguidos por
Haddad (PT) e Ciro (PDT). Bolsonaro estaria num 2º turno, restando saber se contra candidatura ‘nunca antes’
*
JUSTIÇAS (BR)
Termina hoje, no Estado de São Paulo via Tribunal Regional
Eleitoral (SP), a obtenção, transferência, regularização ou alteração de dados dos títulos eleitorais. Tudo tá sendo feito remotamente, pelos links do site www.tre-sp.jus.br ... há também uma
central de atendimento pelo telefone 148.
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O secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique
Germann, pediu na terça-feira,
(5) que a população do estado
comemore o Dia das Mães deste ano de uma forma diferente: ficando em casa. A data será
comemorada no próximo domingo (10).
“O Dia das Mães, todos gostariam de comemorar de forma
bastante efusiva com seus entes
queridos, mas agora estamos vivendo em regime de guerra, em
situação anômala dos demais
Dia das Mães que tivemos até
agora. Nunca o tivemos dessa
maneira. Desta vez, não vamos
poder comemorar da forma
como sempre comemoramos”,
afirmou Germann.
Ele disse acreditar na criati-

vidade das pessoas, para que, ficando em casa, possam comemorar a data “de uma forma que
seja suficiente para demonstrar
o seu amor”.
Balanço
O estado de São Paulo tem
hoje 34.053 casos confirmados
de coronavírus, com 2.851 óbitos. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 68,9% no estado
e de 86,9% na região metropolitana da capital. Há ainda 3.457
pessoas internadas em UTI e
5.408 em enfermarias.
A taxa de ocupação de leitos
na Grande São Paulo, que na segunda-feira, (4) estava em cerca de
89%, apresentou ligeira queda.
Segundo o secretário, isso

se deve à disponibilização de
novos leitos. “Colocamos novos
leitos em toda a rede da região
metropolitana, por isso a, taxa de
ocupação diminuiu um pouco.
Isso nos mostra, porém, que precisamos de mais leitos”, disse
Germann.
Com a chegada de uma carga
de respiradores, prevista para
quinta-feira (7), novos leitos
deverão ser instalados. De acordo com o secretário, serão mais
1,8 mil leitos colocados à disposição em breve.
Capacetes pressurizados
O diretor da Divisão de
Pneumologia do Instituto do
Coração (Incor) do Hospital das
Clínicas, Carlos Carvalho, disse
que a instituição já está prepara-

da para testar em breve a construção de capacetes pressurizados — um tipo de ventilação não
invasiva, que não utiliza tubos —
que estão sendo produzidos por
pesquisadores no país.
Segundo Carvalho, tais capacetes podem ajudar a desafogar
os leitos dos hospitais no estado. “Como não temos esses capacetes aqui no Brasil, os pesquisadores estão desenvolvendo
modelos nacionais para ser mais
uma forma de desafogar nossas
terapias intensivas, para que possamos postergar ou nem chegar
à necessidade de entubação.”
Os capacetes ainda precisam, no entanto, de aprovação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
(Agência Brasil)

Covid leva classes média e alta de
SP a valorizar o SUS, diz pesquisa
Levantamento da Rede Nossa São Paulo, elaborado em parceria com o Ibope Inteligência
e divulgado na terça-feira, (5),
mostra que seis em cada dez pessoas pertencentes às classes
média e alta da capital paulista
passaram a valorizar mais o Sistema Único de Saúde (SUS) com
a pandemia de covid-19. Criado
pela Constituição de 1988, sob
os princípios do acesso universal e igualitário, o SUS é visto
pela maioria (69%) desses habitantes como a estrutura que
tem evitado que as consequências da crise sanitária sejam
“muito piores”.
Das 800 pessoas das classes
A, B e C que responderam ao
questionário online da organização, 62% declararam não ter plano de saúde privado. O formulário foi aplicado no período 17 e
26 de abril, com pessoas de idade igual ou superior a 16 anos.
No total, 40% julgam que o
governo federal deve destinar
mais verbas à rede pública de
saúde. Este é um dos principais fatores considerados cruciais para a mitigação dos impactos da pandemia, juntamen-

te com as medidas de isolamento total da população
(37%), a concessão de renda
básica emergencial (32%) e a
aplicação de testes de diagnóstico de covid-19 (30%).
O coordenador-geral da
Rede Nossa São Paulo, Jorge
Abrahão, avalia que a pandemia
gerou reflexões essenciais sobre a responsabilidade dos governantes e as desigualdades sociais existentes no Brasil. Ao
todo, 81% dos participantes
acreditam que os moradores das
periferias irão sofrer mais com
a pandemia. “Fica, claramente,
uma discussão que a sociedade
tem tido, de alguma forma, sobre qual é o papel do Estado em
um país em que três a cada quatro pessoas da população dependem do SUS. Então, se estamos
dizendo que tem que se investir
mais, valorizar o SUS, temos
uma discussão sobre o papel do
Estado nisso”, afirma Abrahão.
“Talvez seja um ponto de a
gente fugir do debate do Estado
máximo ou do Estado mínimo,
mas existe um debate sobre um
Estado necessário, sobretudo
para um país como o Brasil,

com as desigualdades que tem.
O investimento público, a questão de políticas de austeridade,
como você reequilibra esse processo, porque estamos vivendo
com políticas de austeridade e
isso hoje impede, até por conta
da Constituição [Federal], com
a emenda do teto [Emenda Constitucional n.º 95], que investimentos maiores sejam feitos.
Como é que a gente soluciona
isso diante de um problema
como esse que surgiu para todo
o planeta mas que estamos tendo aqui no brasil, lamentavelmente, um avanço muito forte”,
complementa.
Para o coordenador, os males da pandemia no Brasil meramente exacerbam problemas
que, há muito, afetam o país,
como a falta de acesso ao saneamento básico e a má distribuição de renda. “Na Europa, quem mais sofreu com a
crise foram os mais idosos.
O recorte lá foi dado pela idade. Aqui, o que está comandando isso não é a idade, é o
endereço. É o CEP que está
comandando quem está correndo mais riscos. E, portan-

to, isso só mostra o grau de
desigualdade que temos. Chama a atenção essa questão,
porque esses espaços são
aqueles em que as habitações
são mais precárias, onde se tem
menor acesso à água, ao esgoto,
à saúde. É onde se reúne um grau
deficitário maior”, analisa.
“É incompreensível que a
desigualdade cobre vidas das
pessoas. Não podíamos deixar
chegar a esse grau a desigualdade. O que está acontecendo na
cidade de São Paulo e no Brasil
é que a desigualdade está cobrando com vidas. Portanto, não
é só uma desigualdade material.
Causa indignação. Não podemos
nos conformar com isso, temos
como resolver. O Brasil é um
país rico. A cidade de São Paulo é a mais rica da América
Latina. Nós temos como fazer
isso, temos que ter algum tipo
de pacto. Temos que ter coragem dos governos, na verdade, para poder inverter prioridades e fazer com que os tributos das pessoas mais ricas
sejam direcionados para a solução dos problemas que temos”, emenda. (Agência Brasil)

“Teremos problemas nos hospitais se
população não se isolar", diz Uip
O infectologista David Uip,
coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em
São Paulo, disse hoje (5) que os
hospitais do estado poderão enfrentar muitas dificuldades, no
prazo de um mês, se as pessoas
não seguirem a recomendação
de ficarem em casa. “Vamos ter
enormes dificuldades, no prazo
de um mês, se o número [de isolamento] não for superior a
50%. E me refiro a leitos disponíveis em toda a rede, especialmente dos leitos de UTI [unidades de terapia intensiva]”.
Após o final de semana, a
taxa de isolamento social em
São Paulo voltou a ficar abaixo
dos 50%, valor que preocupa
muito o governo paulista. Ontem, o isolamento no estado ficou em 47%, bem abaixo do valor considerado satisfatório pelo
governo, entre 50% e 60%. A
taxa considerada ideal, para evi-

tar a propagação do vírus e evitar um colapso nos hospitais, é
acima de 70%. “Não é possível
trabalhar com esse número. O
número mínimo de 50% constantemente não vem sendo atingido. Precisamos melhorar isso
todos os dias”, disse Uip.
Segundo ele, o governo paulista tem trabalhado para criar
novos leitos no estado. Mas se a
população não fizer sua parte,
ficando em casa, a doença vai se
espalhar muito e tornar difícil o
tratamento de todas as pessoas
que precisarem de um hospital.
“A população precisa estar convencida de que esta é a única forma de darmos conta da assistência aos pacientes do estado de
São Paulo”.
Escolhas
De acordo com Uip, o aumento da ocupação de leitos no
estado de São Paulo, principal-

mente de UTIs, pode obrigar o
médico e os profissionais de
saúde a precisar decidir sobre
que paciente atender e que paciente rejeitar. A taxa de ocupação de leitos na Grande São Paulo já chegou a 86% hoje.
“Não tem nada mais constrangedor para um médico da linha
de frente escolhas: quem vai e
quem não vai, quem tem direito
ao aparelho ou quem não. O estado de São Paulo trabalha muito fortemente para que seus profissionais da área da saúde, em
nenhum momento, tenham que
fazer essa opção. Mas reforço
que isso tem duas responsabilidades: uma de estado e outra da
sociedade. Por mais que os secretários municipais [da saúde]
criem leitos e importem respiradores, se não houver preocupação e responsabilidade da população, isso vai ficar muito difícil”, falou.

No Hospital das Clínicas de
São Paulo, por exemplo, já foi
elaborado um protocolo de
atendimento e prioridades para
caso ocorra um colapso e não
seja possível atender todos os
pacientes.
“No Hospital das Clínicas
desenvolvemos um protocolo
para essas situações. E existe
uma categorização para a escolha de definição dessas situações. Isso foi apresentado para
o Conselho Regional de Medicina, que referendou esse tipo de
abordagem. Mas felizmente, não
precisamos [usar esse protocolo]. Aqui em São Paulo não chegamos a esse ponto e esperamos
nunca chegar porque é uma situação muito e muito desgastante
para todos”, disse Carlos Carvalho, diretor da divisão de Pneumologia do Instituto do Coração
(Incor) do Hospital das Clínicas.
(Agência Brasil)

Alunos da rede estadual recebem
kits escolares para estudar em casa
A diretora da Escola Estadual Marina Cintra, localizada na
Avenida da Consolação, em
São Paulo, comenta que os
pais e responsáveis foram gentis e ficaram satisfeitos com
as orientações recebidas e os
cuidados tomados em relação
aos kits para os alunos da rede
estadual. De acordo com Alessandra Machado, os familiares
estão apreensivos em relação
à continuidade do ano letivo a
distância, mas estão dispostos
a fazer o que for necessário
para auxiliar os filhos.
Para manter os estudantes da
rede estadual motivados a estudar durante o isolamento social,
a Secretaria de Estado da Educação passou a distribuir, desde
a semana passada, 3,5 milhões

de kits com material pedagógico e de orientação para este período de pandemia de COVID19, doença causada pelo novo
coronavírus.
Segundo Renan Rossini, pai
de Randara Rossini, de 8 anos,
aluna do 3º ano, a escola foi fantástica na organização e orientação quanto à retirada do material. “Mais de 90% das pessoas
estavam usando máscaras e,
aquelas que não estavam, eu doei
as caseiras que eu faço. Não teve
aglomeração e a entrega foi feita com um cronograma e uma
fila de distanciamento. Havia
uma divisão dentro do prédio da
escola, por séries para evitar
confusão”, revela.
Tiago Augusto Soares Pereira, diretor da Escola Estadual

Caetano de Campos, localizada
também no centro de São Paulo, afirma que os kits foram entregues para mais de 90% dos
alunos.
Sobre os kits - Cada aluno
dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio receberá um kit com quatro apostilas: de Língua Portuguesa, de Matemática, com orientações gerais
e sobre a utilização do Centro de
Mídias SP. Serão impressos 13
milhões de materiais.
Já os alunos dos anos iniciais
do Ensino Fundamental receberão
kit com quatro apostilas, além de
um livro, um gibi da Turma da
Mônica e uma ficha de leitura
cada. Ao todo, são 1,2 milhão de
unidades de livros e gibis.
Com as cartilhas, os pais po-

derão ajudar os filhos e contribuir
com sua formação, independentemente de sua escolaridade. Para
isso, é importante que organizem
uma rotina para que os filhos possam estudar todos os dias.
Para o desenvolvimento das
atividades escritas, familiares
alfabetizados ou professores, à
distância, eles poderão apoiar os
alunos e responsáveis no entendimento
dos
materiais
enviados.Calendário
As aulas na rede estadual de
São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do
coronavírus. A pasta antecipou o
período de férias e recesso escolar, e as aulas que contarão
como dias letivos recomeçaram
no dia 27 de abril.
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Bancos poderão conceder
empréstimo com garantia do FGTS
Os trabalhadores que optaram pela modalidade saque-aniversário do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) terão
acesso a uma nova linha de crédito. O Conselho Curador do
FGTS referendou na terça-feira,
(5) resolução, publicada no dia
27 de abril no Diário Oficial,
que regulamenta o crédito.
O empréstimo terá como
garantia a parcela anual do saque-aniversário. Pela resolução do Conselho Curador do
FGTS, a Caixa tem 30 dias, a
partir da data da publicação da
resolução, para definir os procedimentos operacionais para
viabilizar a operação e os bancos têm mais 30 dias para oferecer o empréstimo.

O saque-aniversário é uma
modalidade que permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do
fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em
caso de demissão sem justa causa. O pagamento é feito conforme cronograma por mês de nascimento.
Segundo o Ministério da
Economia, o saque-aniversário
deve criar um mercado de até R$
100 bilhões em recebíveis de
crédito nos próximos quatro
anos. Os recebíveis representam
os recursos de que os bancos
podem se apropriar em caso de
inadimplência.
A garantia de receber parte

do saldo do FGTS em caso de
inadimplência reduz os riscos
para os bancos, que podem cobrar taxas mais baixas.
A lei que criou o saque-aniversário no ano passado já previa o uso dinheiro a ser sacado a
cada ano como garantia em operações de crédito. Mas ainda precisava de regulamentação.
Extrato do FGTS
O Conselho Curador também aprovou hoje resolução
que dispensa a Caixa de enviar o extrato do FGTS em papel, devido ao documento está
disponível em site, aplicativo
e mensagens pelo celular.
Caso o trabalhador queira
manter o recebimento do ex-

trato pelos Correios terá que
fazer uma solicitação à Caixa.
Saneamento
O conselho também aprovou
resolução que autoriza a Caixa a
suspender o recebimento de parcelas de financiamento de projetos de saneamento básico com
recursos do FGTS, por seis meses, até outubro de 2020. A suspensão será feita a pedido das
empresas de saneamento que
tomaram o empréstimo. As parcelas com pagamento suspenso
serão diluídas ao longo do tempo restante do financiamento. A
medida tem o objetivo de reduzir os efeitos econômicos da
pandemia de covid-19 nesse setor. (Agência Brasil)

Auxílio emergencial: Caixa garante
atender a todos dentro do horário
A Caixa divulgou na terçafeira, (5) nota para esclarecer
que todas as pessoas que chegarem às agências durante o
horário de funcionamento,
das 8h às 14h, serão atendidas. Não é preciso madrugar
nas filas, evitando, assim, períodos excessivos de espera e
aglomerações.
Segundo o banco, todos os
que chegam até as 14h, horário
de fechamento das agências, são
informados de que o atendimen-

to será realizado na mesma data.
Além disso, a Caixa diz
que intensificou o atendimento às pessoas que estão
nas filas, de forma a dar celeridade com prestação de
informações e geração de
códigos (tokens) para a realização de saques, conforme
o calendário de pagamento e
a necessidade de se manter o
distanciamento.
Desde segunda-feira, (4),
todas as agências da Caixa fun-

cionam com horário estendido,
das 8h às 14h. E, no próximo
sábado (9), mais de 2 mil agências em todo país vão abrir para
atendimento do auxílio emergencial.
Adicionalmente, acrescenta
a Caixa, cerca de 3 mil funcionários foram direcionados para
o atendimento nas agências mais
críticas. Além disso, estão sendo contratados mais 4,8 mil vigilantes (desse total, 2 mil já
estão alocados) e 889 recepci-

onistas para reforçar a orientação e o atendimento ao público.
Cinco caminhões-agência
também vão ser colocados à disposição dos beneficiários do
auxílio emergencial em locais
com maior necessidade, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.
O banco ainda está em contato direto com as prefeituras
para fechar parcerias para organização e atendimento à população. (Agência Brasil)

Governo lança ferramenta de
consulta sobre auxílio emergencial
Os cidadãos que fizeram a
solicitação do auxílio emergencial do governo federal podem
consultar a situação dos seus
requerimentos e, caso não tenham sido selecionados, para
saber o motivo da negação.
Além do portal e do aplicativo
da Caixa, os brasileiros poderão
acompanhar, os seus pedidos por
meio dos sites do Ministério da
Cidadania e da Dataprev.
O objetivo é dar transparência aos procedimentos de análise, processamento, homologa-

ção e pagamento do benefício.
Os requerentes poderão acompanhar todo o detalhamento dos
pedidos, como resultados, datas
de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e viceversa, além da motivação da negativa do benefício. A análise da
segunda solicitação também poderá ser conferida.
Na noite de segunda-feira
(4), a Dataprev ativou a página
de consultas para testes e mais
de 500 mil acessos já foram
registrados.

Pelo menos 12,4 milhões
de brasileiros que pediram o
auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras) devem refazer o cadastro
no aplicativo do programa ou
no site auxilio.caixa.gov.br.
Este é o total de inscritos que
tiveram o cadastro classificado como inconclusivo, que podem estar relacionados a dados
divergentes, como número do
Cadastro de Pessoa Física
(CPF), endereço e informações sobre dependentes.

Apenas os cidadãos com
pedidos considerados inconclusivos podem refazer o cadastro. Quem teve o benefício
rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode
retificar os dados. Dos 97,7
milhões de pedidos de auxílio
emergencial, 50,5 milhões foram aprovados, 32,8 milhões
considerados inelegíveis e
13,7 milhões receberam a
classificação de inconclusivos
e necessitam de complemento
cadastral. (Agência Brasil)

Vendas do Dia das Mães devem
encolher quase 60% devido à pandemia
A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) estima que a
crise provocada pelo novo coronavírus vai acarretar uma
queda histórica do volume de
vendas no varejo, no Dia das
Mães de 2020. Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um encolhimento
de 59,2% no faturamento real do
setor na data, considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro.
Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros, a

projeção de queda para o Dia das
Mães por causa da pandemia ficou acima das perdas estimadas
para a Páscoa (-31,6%). “O Dia
das Mães deste ano ocorrerá em
meio ao fechamento de segmentos importantes para a
venda de produtos voltados
para a data, como vestuário,
lojas de eletrodomésticos,
móveis e eletroeletrônicos.
Já a Páscoa tem como característica a venda de produtos
típicos em segment os considerados essenciais, como supermercados, que permaneceram

abertos desde o início do surto
de covid-19”, disse, em nota.
De acordo com a CNC, o
ramo de vestuário e calçados
é o que apresenta a maior expectativa de encolhimento durante o Dia das Mães, com
queda de 74,6%, seguido pelas lojas especializadas na venda de móveis e eletrodomésticos, com perda de 66,8%, e
pelo segmento de artigos de informática e comunicação, com
retração de 62,5%.
Segundo o economista da
CNC responsável pela pesquisa,

Fabio Bentes, o comércio deverá registrar retração em todos os
estados durante a data. “São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, unidades da Federação que
respondem por mais da metade
das vendas voltadas para o Dia
das Mães, tendem a registrar
perdas de 58,7%, 47,4% e
46,6%, respectivamente”, afirmou. Em termos relativos, três
estados do Nordeste deverão
registrar as maiores perdas: Ceará (-74,2%), Pernambuco (73,5%) e Bahia (-66,2%).
(Agência Brasil)

Copom inicia terceira reunião
do ano para definir taxa Selic
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) iniciou na terça-feira, (5),
em Brasília, a terceira reunião
de 2020 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente
em 3,75% ao ano. Nesta quartafeira, (6), após a segunda parte
da reunião, será anunciada a taxa.
A mediana (desconsidera os
extremos nas estimativas) das
projeções das instituições financeiras consultadas pelo BC prevê redução de 0,50 ponto percentual, para 3,25% ao ano, o
menor nível da história.
O Copom reúne-se a cada 45
dias. No primeiro dia do encontro são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasilei-

ra e mundial e o comportamento do mercado financeiro.
No segundo dia, os membros
do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.
Taxa de juros
O Banco Central atua diariamente por meio de operações de
mercado aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais –
para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião.
A Selic, que serve de referência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobrada em negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional,
registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e

de Custódia.
Ao manter a Selic no mesmo patamar, o Copom considera que as alterações anteriores
nos juros básicos foram suficientes para chegar à meta de inflação, objetivo que deve ser
perseguido pelo BC.
Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os custos
do crédito e incentivar a produção e o consumo. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de ficar acima da
meta de inflação.
Quando o Copom aumenta a
Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os ju-

ros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é 4%
em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,5% e
o superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%,
também com intervalo de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo.
As instituições financeiras
consultadas pelo BC projetam
inflação menor que o piso da
meta. A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é 1,97%,
este ano. Para 2021, a estimativa é 3,30%. (Agência Brasil)
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Começam
negociações para
acordo comercial
entre EUA e Inglaterra
Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram na terçafeira (5) uma primeira rodada de negociações para um acordo
de livre comércio, com seus representantes comerciais comprometendo-se a trabalharem rapidamente, via online, para
chegar a um acordo que "aumentará significativamente o comércio e o investimento".
As negociações, a serem conduzidas virtualmente, envolverão mais de 300 funcionários e autoridades dos EUA e do
Reino Unido em quase 30 grupos de negociação, disseram o
representante comercial norte-americano, Robert Lighthizer,
e a ministra do Comércio do Reino Unido, Liz Truss, em comunicado conjunto.
"Vamos iniciar as negociações em ritmo acelerado e comprometermos os recursos necessários para progredir em um
ritmo acelerado", disseram. "Um acordo de livre comércio
contribuiria para a saúde a longo prazo de nossas economias,
que é de vital importância à medida que nos recuperamos dos
desafios impostos pela covid-19", a doença causada pelo novo
coronavírus.
Será a primeira grande nova negociação comercial dos Estados Unidos em 2020. O Reino Unido também tem negociado termos comerciais com a União Europeia após sua saída
do bloco, em janeiro.
Ambos os países estão tentando fortalecer as cadeias domésticas de suprimentos enquanto enfrentam os efeitos da
crise da pandemia.
Prioridade
Lighthizer tem classificado as negociações comerciais com
o Reino Unido como uma das principais prioridades do governo
Trump para 2020. Ele revelou os planos há mais de um ano, que
visavam acesso total, pelos produtos agrícolas dos EUA, e tarifas reduzidas para produtos manufaturados norte-americanos.
Chuck Grassley, senador republicano norte-americano
pelo Estado de Iowa, disse esperar que um acordo comercial com o Reino Unido crie as bases para um acordo aperfeiçoado com a UE.
"Tudo o que espero fazer é que, se conseguirmos um bom
acordo com o Reino Unido em agricultura, isso vai embaraçar a
Europa", disse Grassley a repórteres em uma teleconferência.
O governo Trump procura deslocar as cadeias de suprimentos de volta para os Estados Unidos e para longe da China, onde o
novo coronavírus originou-se, e está promovendo uma campanha "Buy American" [compre dos Estados Unidos], para compra
de suprimentos médicos e outros.
Agricultura
Espera-se que a agricultura esteja entre as questões mais espinhosas das negociações, dada a forte oposição britânica às culturas geneticamente modificadas dos EUA e tratamentos antibacterianos para aves.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, tem
prometido conduzir uma "negociação difícil" e Truss tem dito
que o Reino Unido não diminuirá seus padrões de segurança alimentar.
O principal lobby empresarial norte-americano, a Câmara de
Comércio dos Estados Unidos, solicitou na segunda-feira aos
dois aliados históricos que eliminem todas as tarifas, dizendo
que isso aumentaria as perspectivas de longo prazo para os dois
países em um momento no qual suas economias foram duramente atingidas por paralisações destinadas a restringirem a propagação do Covid-19.
O comércio de mercadorias entre os EUA e o Reino Unido
foi avaliado em 127,1 bilhões de dólares em 2018, com os dois
lados em equilíbrio, enquanto o comércio de serviços superou
os 134,8 bilhões de dólares. O Reino Unido é o sétimo maior
parceiro comercial de mercadorias dos EUA, após a Coreia do
Sul, de acordo com o Departamento do Censo dos EUA.
Um plenário inaugural deu início às negociações nesta terçafeira, a serem seguidas por várias reuniões virtuais entre 6 a 15
de maio. (Agência Brasil)

Benefício de
preservação de
emprego pode ser
visto na carteira digital
Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida ou suspensa podem
consultar na Carteira de Trabalho Digital as informações
sobre o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
(BEm), criado para enfrentar os
efeitos econômicos da pandemia da covid-19.
Para ter acesso aos dados, os
interessados devem consultar a
aba de benefícios, em que haverá um quadro com informações
sobre seguro-desemprego e abono salarial.
O benefício é concedido a

trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso e ainda auxílio emergencial
para trabalhadores intermitentes
com contrato de trabalho formalizado, nos termos da Medida
Provisória 936/2020.
O BEm é custeado com recursos da União e pago aos trabalhadores independentemente
do cumprimento de período
aquisitivo, do tempo de vínculo
empregatício ou do número de
salários recebidos. O investimento do programa pode chegar
a R$ 51,2 bilhões, segundo o
Ministério da Economia. (Agência Brasil)
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Bolsonaro revela conversa com Moro
e acusa ex-ministro de vazamentos
MMFDH anuncia
desligamento de
funcionário envolvido
em protesto
O Ministério da Mulher da
Família e dos Direitos Humanos anunciou na terça-feira, (5)
que Renan da Silva Sena não
faz mais parte da equipe de
prestadores de serviços terceirizados da pasta. Sena foi identificado como um dos participantes de aborgadens violentas a profissionais de saúde
que participavam de uma manifestação na última sexta-feira, 1° de maio, na Praça dos
Três Poderes em Brasília.
De acordo com o ministério, ele foi contratado no dia 5
de fevereiro, como prestador da
empresa G4F e que, portanto,
não há qualquer vínculo direto
com administração pública federal. O órgão afirmou ainda
que ele atuava como assistente técnico administrativo na
Coordenação-Geral de Assuntos Socioeducativos, onde
cumpriu as tarefas demandadas
até 6 de abril. A partir desse dia,
o funcionário, que estava em
trabalho remoto diante da pandemia, deixou de responder todas as tentativas de contatos
telefônicos e e-mails da unidade. Diante disso, segunda nota,
o ministério informou à empre-

sa sobre a ausência de Renan.
O MMFDH disse que a empresa conseguiu contato com
Sena no dia 23 de abril, dia em
que órgão pediu a substituição
do funcionário. O minsitério
afirma que a efetivação da rescisão contratual foi concluída
no último dia 4 de maio.
Ainda na nota, o MMFDH
ressalta que repudia qualquer
ato de violência e agressão,
“principalmente contra profissionais de saúde em um momento que eles devem ser ainda mais respeitados e valorizados”.
Sobre o ato
No dia 1° de maio, enfermeiros e outros profissionais da
saúde participavam de um ato
na Praça dos Três Poderes, em
Brasília, O ato era em homenagem aos profissionais que trabalham na linha de frente no
combate à covid-19 e destacava a importância do isolamento social. Imagens divulgadas
em redes sociais mostram o
momento em que Sena hostiliza parte do grupo que participava da manifestação na praça. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
mostrou a jornalistas, na tarde
de terça-feira (5), o trecho de uma
troca de mensagens dele com o
ex-ministro Sergio Moro, por
aplicativo de celular, para comprovar que ele não estava tentando interferir na Polícia Federal (PF). Ele também disse que o
ex-ministro divulgou informações reservadas do governo
para a imprensa. Moro deixou o
cargo de ministro da Justiça sob
a justficativa de que o presidente estaria tentando a PF com objetivos políticos.
"O Sergio Moro foi correndo
entregar o telefone para a Globo.
Inclusive, ele tinha peças de relatórios pessoais de coisas que
eu passava para ele. Entregar
para a Globo isso? Isso é um crime federal, talvez em curso na Lei
de Segurança Nacional", afirmou
o presidente na entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial. O presidente se referia a uma
troca de mensagens revelada
pelo ex-ministro ao Jornal Nacio-

nal, da TV Globo, no último dia
24 de abril. De acordo com a reportagem da emissora, o presidente teria enviado uma matéria
do site O Antagonista para o exministro para justificar o pedido
de troca de comando da Polícia
Federal. A matéria do site falava
sobre a investigação, em inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), de "10 a 12" parlamentares aliados do governo.
"Isso [a reportagem] realmente eu passei pra ele", disse
o presidente. Em seguida, ele
mostrou parte da troca de mensagem entre os dois na qual Sergio Moro classifica como "fofoca" a notícia sobre a investigação de parlamentares aliados do
presidente. "É sinal que ele teve
acesso ao processo, e diz que é
fofoca", acrescentou o presidente.
Bolsonaro também disse que
o ex-ministro vazava informações que poderiam ter caráter
confidencial. "Eu confiava nele,
tanto é que passava passava ex-

trato de informações com chefes de Estado e com inteligência
de fora do Brasil".
Investigação no STF
Na declaração a jornalistas,
na porta do Alvorada, o presidente também comentou sobre o depoimento de Sergio Moro à Polícia Federal, no último sábado (2),
em que o ex-ministro teria entregado documentos para tentar
comprovar a tentativa de interferência do presidente na PF. O depoimento de Moro segue sob sigilo no âmbito inquérito aberto
pelo STF, mas Bolsonaro disse
que poderia se reunir com o advogado, ainda hoje, para debater
sobre as acusações formalizadas.
"Vou ler com atenção o processo, talvez esteja o meu advogado hoje a noite aqui, para poder responder as demais acusações. Se bem, pelo que parece,
em nenhum momento ele fala que
eu cometi crime. E sim, o MP
[Ministério Público], o ministro
do Supremo, que é o dono do

inquérito, deve me investigar,
ouvir ministros e outras pessoas para dizer se talvez eu cometido um crime", afirmou Bolsonaro.
O presidente voltou a afirmar
que não tentou interferir na PF.
Segundo ele, na última reunião
de ministros com a participação
de Sergio Moro, no dia 23 de
abril, ele cobrou relatórios de inteligência de todas as forças de
segurança do governo, não apenas da PF.
"Eu cobrei do serviço de inteligência da Aeronáutica, da
Marinha, do Exército, da Abin
[Agência
Brasileira
de
Inteligência]...cobrei da Polícia
Federal, relatórios de inteligência. Eu cobrei de público, tinha
uns 20 ministros presentes, mais
presidentes de bancos. Cobrei
relatórios de inteligência, para
que eu quero relatório de inquérito? Minha vida esta aí à disposição de vocês. Não tem acusação de corrupção [contra mim]".
(Agência Brasil)

Adesão planos de saúde
cresce em março
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou
na terça-feira, (5) os dados do
setor de planos de saúde relativos ao mês de março. Naquele
mês, havia no país 47.107.809 beneficiários de planos de assistência médica, com pequeno
crescimento em relação a março
de 2019, quando os que tinham
esses planos eram 46.874.353.

O aumento ocorreu nas modalidades de planos coletivos
empresariais e coletivos por
adesão. Entre os planos individuais ou familiares, o número de
usuários caiu. Em 2019, tais planos tinham 9.036.970 beneficiários e, em março deste ano,
9.010.599 usuários, uma diferença de 26.271 beneficiários.
Já o segmento exclusiva-

mente odontológico vem crescendo nos últimos anos — em
março deste ano, havia
25.960.519 beneficiários, com
aumento de 1.539.404 no período de um ano.
No comparativo entre março
de 2019 e março de 2020, o número de beneficiários em planos
de assistência médica cresceu
em 19 estados, sendo Minas

Gerais, Goiás e São Paulo os que
tiveram o maior ganho em números absolutos. Na segmentação odontológica, apenas Alagoas não registrou crescimento.
Segundo a ANS, os números podem sofrer modificações
retroativas em função das revisões feitas mensalmente pelas
operadoras dos planos de saúde. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 7ª e 8ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 7ª e 8ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares de CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação
em 26 de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do patrimônio
separado dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a
situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22
de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26
de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será
realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente
Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos
do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares de CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida
por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de
documento de identidade do outorgado. A AG será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 8.2.1,
e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, caso necessário. Ficam os
senhores Titulares de CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente
aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser
publicada oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA
São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 27
de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora conforme instruções abaixo, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos
CRA, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019.
Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado
oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de
representação com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da
Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de CRA da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”). Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600,
uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser
publicada oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.
São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
5ª Vara Cível Central/SP.5º Ofício Cível
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0078205-73.2019.8.26.0100.O Dr. Gustavo Coube de Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara
Cível Central/SP.Faz saber a Euromobile Mont e Moveis Planejados Ltda-ME CNPJ 14.102.425/0001-16, que Virginia Ribeiro
de Aguiar Guglielmi requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 74.383,09(out/2019). Estando a
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e
acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre
o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[05,06]

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
a usucapião administrativo, prenotado sob nº 772.274 em 16 de julho de 2019 a
requerimento de NELSON SILVA, brasileiro, corretor de imóveis, RG nº 8437230 SSP/
SP e CPF nº 190.648.619-00 e sua mulher ANGELA APARECIDA GIMENES SLVA,
brasileira, bibliotecária, RG nº 12.682.166-5 SSP/SP e CPF nº 807.056.698-15, casados
na vigência da Lei 6.515/77, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e
domiciliados nesta Capital, na Rua Lima e Silva nº 338, Ipiranga, cep 04215-020, FAZ
SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Nelson Silva e sua mulher Ângela Aparecida Gimenes Silva, acima qualificados,
requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071
da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno situado na Rua dos Operários
nº 722, Vila Brasilina, com 215,76m 2 de terreno e 60,30m2 de área construída, com
origem nas transcrições nºs 8.870 e 37.151 do 1º Registro de Imóveis, de propriedade
de Hermann Telles Ribeiro e transcrição nº 58.961, deste Registro, de propriedade de
Paulo Telles Ribeiro, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20
anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2020.
06 e 07/05

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 4ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação
em 28 de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora conforme instruções
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do patrimônio
separado dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação
de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março
de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março
de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será realizada de
forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente
pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação,
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da
AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@
pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A.,
os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular,
com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A
AG será instalada em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização.
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez
que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente
aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser publicada
oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.
São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Indústria Química Kimberlit Ltda.
CNPJ/ME nº 61.167.060/0001-98 – NIRE 35.208.801.226
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares das Notas Promissórias
Comerciais de todas as Séries da Primeira Emissão Pública
de Notas Promissórias Comerciais
Ficam convocados os Senhores titulares das notas promissórias comercias em circulação da 1ª Emissão de 34 Notas
Promissórias Comerciais, em 8 Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Indústria
Química Kimberlit Ltda. (“Titulares das Notas Comerciais”, “Notas Comerciais”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente)
a reunirem-se em primeira convocação, em Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais (“AGN”), nos termos da
Cláusula 14 das cártulas emitidas em 02/12/2019 (“Cártulas”), a ser realizada no dia 25/05/2020, às 10:00 horas, de forma
digital e remota (conforme instruções abaixo), considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do
COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como à Instrução
Normativa do Ministério da Economia, DREI nº 79, de 14/04/2020, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.
Declarar, ou não, o vencimento antecipado das Notas Comerciais, em decorrência do descumprimento, pela Emissora,
da obrigação de enviar o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Primeiro Aditamento”)
devidamente registrado nos cartórios competentes ao Agente Fiduciário no prazo estabelecido na Cláusula 2.1, item (a) do
Instrumento de Garantia (conforme definido nas Cártulas); 2. Em caso de não declaração do vencimento antecipado das
Notas Comerciais em virtude do descumprimento do item 1 acima, declarar, ou não, o vencimento antecipado das Notas
Comerciais, em decorrência de descumprimento, pela Emissora, do Índice Financeiro, conforme previsto na cláusula 13.2,
item (xviii) das Cártulas, apurado com base nas demonstrações financeiras da Emissora referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; e 3. A autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, celebrar todos os
documentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral da deliberação acima, caso aprovada. Os
Titulares das Notas Comerciais deverão se apresentar antes do horário indicado para o início da AGN, com os seguintes
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas); (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem
a representação do titular de Notas Promissórias e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (c)
quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na AGN, obedecidas
as condições legais e documento de identificação com foto do procurador, bem como o boletim de voto com a devida
orientação de voto do Titular de Notas Promissórias. Em atenção à Instrução Normativa do Ministério da Economia, DREI nº
79, de 14/04/2020, os Titulares das Notas Comerciais, ou seus representantes, que pretendam participar da AGN digital,
poderão fazê-lo através de plataforma digital a ser informada pela Emissora até 24 horas antes da AGN, para os Titulares das
Notas Comerciais que tiverem encaminhado os documentos de representação ou orientação de voto até 30 minutos antes
do horário da assembleia cópia digital de seus documentos pessoais ou, na hipótese de mandatário, os documentos aptos
a demonstrar sua regular e válida representação, conforme informado acima, para os endereços eletrônicos da Emissora
(controladoria@kimberlit.com; daniela.marangon@kimberlit.com) e do agente fiduciário (assembleias@prentagonotrustee.
com.br), sob pena de não ter sua presença computada nos quóruns de instalação e deliberação da AGN. A Emissora e o
Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares das Notas Comerciais no ínterim da
presente convocação e da AGN. São Paulo, 05/05/2020. Indústria Química Kimberlit Ltda.
(06, 07 e 08/05/2020)
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CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 9ª, 10ª e 11ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 9ª, 10ª e 11ª Série da 1ª Emissão da
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), a PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e
os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em
primeira convocação em 01 de junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da
plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora
conforme instruções abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e votação, nos termos
do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do
COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem
como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos
Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente
seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de
representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por
procuração, emitida por instrumento público ou particular, com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado
de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada em primeira convocação, com a presença de
Titulares de CRA que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos
termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão de CRA das 9ª, 10ª e 11ª
Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”). Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos
termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio
Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia em referência
não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser publicada oportunamente, conforme o caso, em
virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.
São Paulo, 04 de maio de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Securitizadora”) rerratiﬁca o Edital de Convocação publicado no jornal ”O Dia SP”,
edições dos dias 29 e 30 abril e edição única de 01 a 04 de maio de 2020 para tão somente excluir o item (ii) da Ordem
do Dia daquele edital (“Edital”), permanecendo inalterados todos os demais itens da Ordem do Dia constantes do Edital.
A 1ª convocação da referida Assembleia Geral de Titulares de CRA será realizada no dia 14/05/2020, às 10:00h, de forma
remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de
conexão via internet, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção
ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n°
06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, com o objetivo de
preservar a saúde dos investidores e demais participantes. A assembleia será realizada por videoconferência, cujo
endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente
poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de
representação, para os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções. Reforçamos que o link
para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social,
atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails: assembleias@
pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na assembleia
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do
outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão do
cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que
seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br com no
mínimo 03 (três) Dias Úteis de antecedência em relação à data de realização da assembleia.
São Paulo, 05 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
ESPERANÇA SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ nº 65.582.678/0001-75 - NIRE 35.300.130.545
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de abril de 2020. 1. Data, hora e local:
No dia 14 de abril de 2020, às 12h, na sede do Esperança Serviços Médicos e de Diagnósticos S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua das Perobas, 344, Jabaquara,
CEP: 04.321-120. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação nos termos do §4º, do
Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade
do capital votante da Companhia, conforme comprovado pelas assinaturas constantes no Livro
de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Otávio de Garcia Lazcano; Secretário: Henrique
Cipriano Policastro. 4. Deliberações tomadas pelo acionista representando a totalidade do
capital social: 4.1. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a redução do capital social da
Companhia em R$3.000.000,00, passando o capital social de R$3.273.476,00 para R$273.476,00,
sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei
6.404/1976. 4.2. Aprovar, em função da redução do capital da Companhia ora aprovado, a nova
redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$273.476,00 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais), divididos em 23
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4.3. Em contrapartida à redução de capital ora
deliberada, cuja efetivação ocorrerá 60 dias após a publicação desta ata, na forma da lei, o acervo
líquido relativo ao montante da redução de capital, a valor contábil, será entregue à única sócia
Hospital Esperança S.A. 4.4. Consignar que, ora transcorrido o prazo legal de 60 dias da data da
publicação desta ata, o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação disposta no
ANEXO I a presente ata. 4.5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a
UHÀHWLUDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHVSDVVDQGRDYLJRUDUFRPDUHGDomRFRQVWDQWH
do Anexo I a esta ata. 4.6. Autorizar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos
do artigo 130, §1° da Lei nº 6.404/1976. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e
pelo acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 6. Assinaturas: Mesa:
Sr. Otávio de Garcia Lazcano - Presidente; Henrique Cipriano Policastro - Secretário. Hospital
Esperança S.A., representada por seus diretores, os Srs. Otávio de Garcia Lazcano e Rodrigo
Gavina da Cruz. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 14 de abril de 2020.
Henrique Cipriano Policastro - Secretário.
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Semantix Tecnologia de Sistema de Informação S.A. - CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Demonstrações Ànanceiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019 2018
2019
ATIVO
2019 2018
2019 Circulante
20.689 20.567
24.348
Circulante
46.531 22.585
51.646 Fornecedores e outras contas a pagar 12.747 10.892
15.097
Caixa e equivalentes de caixa
25.073 16.487
28.354 Obrigações trabalhistas e sociais
7.078 3.280
7.123
Contas a receber
14.741 5.758
18.150 Obrigações tributárias
860 578
1.916
Despesas antecipadas
274
5
313 Imposto de renda e contribuição social
- 690
208
Adiantamentos
374
82
376 Adiantamento de clientes
4 910
4
Estoque
2.856
57
2.856 Dividendos a Pagar
- 4.217
Impostos a recuperar
1.143 196
1.597 Não-circulante
- 2.756
Partes relacionadas
2.070
- Debêntures
- 2.756
Não-circulante
5.121 1.020
3.665 Patrimônio líquido
30.963 282
30.963
Realizável a longo prazo
Capital social
34.247 250
34.247
Depósitos caução
13
33
13 Reserva legal
32
Investimentos
1.456
- Ajuste de Conversão
53
53
Imobilizado
3.652 987
3.652 Prejuízos acumulados
(3.337)
(3.337)
Total
51.652 23.605
55.311 Total
51.652 23.605
55.311

Demonstração dos Áuxos de caixa
Fluxo de caixa das
Controladora Consolidado
atividades operacionais
2019 2018
2019
Lucro antes do IR e da CS
(3.932) 1.883
(3.493)
Ajustes de: Depreciação
348 133
348
Baixa de imobilizado
12
Despesa de juros
(20) 154
53
Equivalência
(738)
Compra vantajosa
563
Variações no capital circulante
Contas a receber
(8.983) 1.206
(12.392)
Despesas antecipadas
(269)
69
(308)
Adiantamentos
(292) (44)
(294)
Estoque
(2.799) 277
(2.799)
Impostos a recuperar
(947) (61)
(1.401)
Depósito caução
20 (20)
20
Fornecedores e outras contas a pagar 1.855 8.215
4.205
Obrigações trabalhistas e sociais
3.798 1.697
3.843
Obrigações tributárias
282 (227)
1.338
Adiantamento de clientes
(906) 848
(906)
Caixa gerado nas operações
(12.583) 14.142
(11.223)
Juros pagos: IR e CS pagos
(690) (1.297)
(921)
Fluxo de caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
(13.273) 12.845
(12.144)
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Aquisição de imobilizado
(3.013) (785)
(3.013)
Aumento de capital na investida
(102)
Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de investimento
(3.115) (785)
(3.013)
Fluxo de caixa das atividades
de ﬁnanciamento
Partes relacionadas
(2.050)
Debêntures
(2.756) 467
(2.756)
Dividendos pagos
(4.217) (1.740)
(4.217)
Aumento de Capital
33.997
33.997
Caixa líquido utilizado nas
atividades de ﬁnanciamento
24.974 (1.273)
27.024
Aumento líquido em caixa e
equivalentes de caixa
8.586 10.787
11.867
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
16.487 5.700
16.487
Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁnal do exercício
25.073 16.487
28.354
Aumento em caixa e
equivalentes de caixa
8.586 10.787
11.867

Demonstração das mutações
Reserva Reserva Ajuste de conversão Resultado
no patrimônio líquido
Capital social de legal de lucros
acumulado acumulado
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018
10
2
5.620
5.632
Aumento de capital
240
(240)
Lucro líquido do exercício
607
607
Reserva legal
30
(30)
Dividendos e juros sobre capital próprio
(5.380)
(577) (5.957)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
250
32
282
Aumento de capital
55.547
55.547
Capital a integralizar
(21.550)
- (21.550)
Prejuízo do exercício
(3.932) (3.932)
Ajuste de Conversão
53
53
Absorção de Prejuízos
(32)
32
Transação com partes relacionadas: Aquisição de empresa
563
563
Saldos em 31 de dezembro de 2019
34.247
53
(3.337)
30.963
Demonstração do
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
resultado
2019
2018
2019
2019
2018
2019
(3.932) 1.883
(3.493)
Receita operacional líquida
82.416 56.886
90.108 Lucro antes do IR e da CS
- (1.276)
(439)
Custo das vendas
(45.065) (33.505)
(50.372) Imposto de renda e contribuição social
607
(3.932)
Lucro bruto
37.351 23.381
39.736 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.932)
Demonstração do resultado abrangente
Despesas operacionais
(42.360) (17.111)
(44.098)
Controladora Consolidado
Gerais e administrativas
(42.646) (17.085)
(43.623)
2019 2018
2019
Tributárias
(452)
(26)
(475)
(3.932)
Deságio investimento
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.932) 607
Outros resultados abrangentes
53
53
Equivalência patrimonial
738
- Resultado abrangente do exercício (3.879) 607
(3.879)
Lucro operacional
(5.009) 6.270
(4.362)
Leonardo dos Santos Poça D’Água - Diretor Presidente
Henrique Eduardo Guerreiro Vieira - Contador- CRC-SP 1SP304161/O-1
Receitas ﬁnanceiras
1.760
955
2.124
As demonstrações ﬁnanceiras na íntegra e parecer dos auditores independentes, encontram-se disponíveis na sede.
Despesas ﬁnanceiras
(683) (5.342)
(1.255)
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Balanços patrimoniais
Ativo/Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a compensar
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Investimentos em coligadas
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Balanços patrimoniais
Passivo/Passivo circulante
Contas a pagar
Arrendamento mercantil
Dividendos e bonificações
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Provisão para despesa de pessoal
Adiantamento de clientes
Passivo não circulante
Arrendamento mercantil
Patrimônio líquido
Capital social

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
2019 2018
Balanços patrimoniais
Notas 2019 2018
2019 2018
66.510 40.513 Reserva legal
15.2
836
836 (Aumento)/redução em outros ativos circulantes
(60)
190
4 29.808 26.656 Reservas de lucros
15.3 4.496 6.667 Aumento/(redução) em contas a pagar
(236)
(29)
5 36.121 13.310 Total do passivo e patrimônio líquido
68.403 40.997 Aumento em arrendamento mercantil
1.593
–
–
12
Demonstrações de resultados
Notas 2019 2018 Aumento/(redução) em obrigações fiscais
4.363 (1.977)
6
439
453 Receita operacional líquida
16 123.380 61.126 Redução em obrigações sociais
20
62
7
142
82 Despesas operacionais
(21.929) (16.582) Aumento/(redução) em obrigações trabalhistas,
1.893
484 Despesas gerais e administrativas
17 (22.199) (17.968) bônus e PLR
1.778 (1.993)
8
11
22 Despesas de depreciação e amortização
– (1.139) (156) Aumento/(redução) em adiantamento de clientes
(33) (108)
9.1 1.876
445 Despesas tributárias
18 (267) (223) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 72.479 43.670
9.2
6
17 Resultado financeiro
19 1.742 1.815 Atividades de investimentos
68.403 40.997 Equivalência patrimonial
8
(66)
(50) Aquisições de participações societárias
(65)
(55)
Notas 2019 2018 Resultado antes do IR e da CS
101.451 44.544 Aquisições de bens do ativo imobilizado
(2.558) (185)
58.311 29.313 Imposto de renda e contribuição social
(14.817) (7.556) Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos(2.613) (250)
10
915 1.151 Imposto de renda e contribuição social
20 (14.817) (7.556) Atividades de financiamento
11 1.014
– Lucro líquido do exercício
86.634 36.988 Dividendos pagos do exercício
(66.714) (45.090)
12 43.502 21.317
Demonstrações dos fluxos de caixa
2019 2018 Caixa líquido utilizado nas atividades
13 8.243 3.880 Lucro líquido do exercício
86.634 36.988 de financiamento
(66.714) (45.090)
420
400 Ajustes: Depreciação e amortização
1.139
156 Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 3.152 (1.670)
14 4.217 2.533 Equivalência patrimonial
66
50 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
26.656 28.326
–
32 Lucro líquido do exercício, ajustado
87.839 37.194 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
29.808 26.656
579
– Atividades operacionais
(15.360) 6.476 Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 3.152 (1.670)
11
579
– (Aumento)/redução em contas a receber
(22.811) 10.481
Diretoria: Antonio Carlos Quintella - Diretor Presidente
9.513 11.684 Redução em impostos a compensar
12
3
Contador: José Luiz Gonzaga - CRC 1SP 132.371/O-5
15.1 4.181 4.181 (Aumento)/redução em despesas antecipadas
14 (153)

Leilão de Arte Gustavo
Augusto Magalhães (JUCESP
1128) comunica a realização do
leilão
15033
às
19hrs.
www.originarteleiloes.com.br.
Av.Dr.João Guimarães, 315 A
Morumbi SP/SP (11) 5825-8932.
originarteleiloes@gmail.com

Plano Pitangui Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ/MF nº 10.970.463/0001-30 - NIRE 35.223.428.182
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.03.2020, 10h, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 4.100.000,00 por serem considerados
excessivos, mediante o cancelamento de 4.100.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 2.050.000 quotas
da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e 2.050.000 quotas da sócia Plano & Plano Construções e
Participações Ltda., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor
das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 10.608.057,00 para R$ 6.508.057,00, dividido em 6.508.057
quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Nada mais. São Paulo,
10.03.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia
Mickelberg, Plano & Plano Construções e Participações Ltda. por Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff

Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada - São Paulo

Nota

Página 5
CNPJ nº 15.377.863/0001-50

Notas

C.N.P.J. Nº60.991.262/0001-97
Demonstrações Financeiras de 2019 e 2018
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em reais
Demonstração do Resultado
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR - Em reais
2.019
2.018 Passivo e patrimônio líquido
Nota
2.019
2.018
2.613.271
919.822 Circulante
Nota
2.019
2.018
3.235.558
2.727.074
31.775.820
27.310.558
4
1.534.414
209.738 Contas a pagar
6.227
12.980 Receitas
Recursos Próprios
5
837.600
563.048 Obrigações sociais e trabalhistas
8
1.504.579
1.446.786
Mensalidades
12 15.650.585
13.994.408
241.257
147.036 2EULJDo}HV¿VFDLV
239.208
193.916
6.697.587
5.091.468
2.844.294
1.915.294 Receitas antecipadas
9
1.485.544
1.073.392 Atividades complementares
6.567.119
5.671.042
168.789.747 172.827.427 Não Circulante
606.693
578.251 Bolsas de estudos
com locações
1.792.297
1.704.311
35.294
35.294 Provisão para contingências
10
606.693
578.251 Receitas
Recuperação de despesa
185.682
6
2.809.000
1.880.000 Patrimônio Líquido
170.405.062 172.357.218 Doações
31.442
7
168.789.747 172.827.427 Patrimônio social
67.119.285
64.873.205 Receitas com atividades diversas
323.090
346.456
171.634.041 174.742.721 Ajuste de avaliação patrimonial
11
105.237.933 109.150.296 Receitas com serviços voluntários
13
528.017
502.873
Total do Ativo
174.247.313 175.662.543 'p¿FLWGRH[HUFtFLR
(1.952.156)
(1.666.283) Despesas
(33.682.918) (28.996.578)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Total do Passivo
174.247.313 175.662.543 Bolsas de estudos conforme Lei 12.101/09
14c
(4.478.360)
(3.831.208)
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR - Em reais
Despesa com pessoal - docente
(7.425.171)
(7.110.730)
Demonstração do valor adicionado
Patri- $MXVWHGH
'p¿FLW
Despesa com pessoal - administrativo
(7.059.349)
(6.956.318)
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR - Em reais
mônio avaliação
dos
(1.320.687)
(585.101)
2.019
2.018 Materiais e insumos
Nota
social patrimonial exercícios
Total Descrição
Conservação e reparos
(618.397)
(306.445)
Em 01/01/2.018
64.031.107 113.062.659 (3.070.265) 174.023.501 A - Geração do Valor Adicionado
(1.217.076)
(1.108.847)
24.573.050 21.116.733 Serviços públicos e comunicação
Transferência
(3.070.265)
3.070.265
- 1 - Receitas
e taxas
(87.974)
(85.536)
1.1 - Prestação de serviços (mensalidades)
15.650.585 13.994.408 Impostos
Realização do ajuste
Contribuições pagas a mantenedora
(1.493.000)
1.2 - Provisão para créditos de liquidação
de avaliação
Depreciação
6b (4.100.347)
(4.080.066)
duvidosa - reversão (constituição)
(107.634)
(19.910) Serviços de terceiros
patrimonial
11 3.912.363 (3.912.363)
(2.097.854)
(1.341.859)
1.3
Outras
receitas
9.030.099
7.142.235
Publicidade e publicações
(235.903)
(183.026)
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
- (1.666.283) (1.666.283)
7.951.072
4.625.308 Despesas com transporte e seguros
(86.709)
(77.394)
Em 31/12/2.018
64.873.205 109.150.296 (1.666.283) 172.357.218 2 - Serviços e Insumos Adquiridos de Terceiros
2.097.854
1.341.859 Despesas com locações
(82.402)
(77.491)
Transferência
(1.666.283)
1.666.283
- 2.1 - Serviços de terceiros
2.2 - Materiais e insumos
1.320.687
585.101 Despesas gerais e administrativas
(655.279)
(889.940)
Realização do ajuste
2.3 - Despesas com locações
82.402
77.491 Provisão para créditos de liquidação duvisosa
(107.634)
(19.910)
de avaliação
(2.088.760)
(1.839.834)
618.397
306.445 Bolsas de estudos
patrimonial
11 3.912.363 (3.912.363)
- 2.4 - Conservação e reparos
13
(528.017)
(502.873)
86.709
77.394 Despesas com serviços voluntários
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
- (1.952.156) (1.952.156) 2.5 - Despesa com transporte e seguros
(45.058)
19.737
235.903
183.026 5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Em 31/12/2.019
67.119.285 105.237.933 (1.952.156) 170.405.062 2.6 - Publicidade e propaganda
98.706
74.942
1.217.076
1.108.847 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV 2.7 - Serviços públicos e comunicação
(143.764)
(55.205)
2.8 - Contribuições pagas a mantenedora
1.493.000
- 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH9 e 2.018.
(1.952.156)
(1.666.283)
2.9 - Outras despesas gerais e administrativas
651.986
886.647 'p¿FLWGRV([HUFtFLRV
Cifras apresentadas em reais
Demonstração do Resultado Abrangente
2.10 - Provisão para contingências - (reversão) constituição
1. Contexto Operacional: a) Objeto social: A Associação Educativa e Assis- 2.11 - Despesas bancárias
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR - Em reais
143.764
55.205
tencial Maria Imaculada - São Paulo, ou “a Associação”, é uma entidade civil de 2.12 - Despesa com capela
3.293
3.293
2.019
2.018
GLUHLWRSULYDGRVHP¿QVOXFUDWLYRV¿ODQWUySLFDHWHPFRPR¿QDOLGDGHDDVVLVWrQFLD 3 - Valor Adicionado Bruto (1 - 2)

(1.666.283)
16.621.978 16.491.425 'p¿FLWGRV([HUFtFLRV
educacional, como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da 4 - Retenções
4.100.347
4.080.066 Outros resultados abrangentes
adolescência, da juventude e de adultos em consonância com a Lei 12.101 de 27
(1.952.156)
(1.666.283)
4.100.347
4.080.066 Resultado Abrangente dos Exercícios
de novembro de 2.009. Em 31 de dezembro de 2.019, a Associação é composta 4.1 - Depreciação
12.521.631 12.411.359
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D0pWRGR,QGLUHWR
pelas seguintes unidades: - Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada 5 - Valor Adicionado Líquido (3 - 4)
98.706
74.942
6mR3DXOR(VFROD6DQWD&DUPHQ6DOOpV6mR3DXORH&RPSOH[R(VSRUWLYR 6 - Valor Adicionado Recebido em Transferência
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR - Em reais


Maria Imaculada. b) Plano de ação da Administração para regularização dos 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV MXURVHWF 
2.019
2.018
12.620.337 12.486.301 Fluxo de caixa das atividades operacionais
empréstimos efetuados à entidade congênere (parte relacionada): Nos exer- 7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5 + 6)
'p¿FLWGRVH[HUFtFLRV

(1.666.283)
FtFLRVGHHD$VVRFLDomRHIHWXRXHPSUpVWLPRV¿QDQFHLURVQRPRQWDQWH B - Distribuição do Valor Adicionado
12.620.337 12.486.301 Ajustado por:
de R$ 1.880.000 e R$ 929.000, respectivamente, totalizando R$ 2.809.000, para a 8 - Distribuição do Valor Adicionado (7 = 8)
Depreciação
4.100.347
4.080.066
Associação Concepcionistas do Ensino, entidade congênere religiosa (parte rela- 8.1 - Remuneração do trabalho (pessoal e encargos) 14.484.519 14.067.048 Superávit dos exercícios ajustados
2.148.191
2.413.783
cionada), pertencente ao grupo da Rede Concepcionistas, para à aquisição de ati- 8.2 - Remuneração do governo
87.974
85.536 Variações nos ativos e passivos
vos imobilizados (terrenos e obras de infraestrutura). Essa operação desequilibrou (impostos, taxas e contribuições)
(274.552)
297.509
  (1.666.283) Mensalidade a receber
DSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD$VVRFLDomRDFDUUHWDQGRHPGHGH]HPEUR 'p¿FLWGRH[HUFtFLR
Outros ativos
(94.221)
(46.460)
de 2019 na apuração de capital circulante líquido negativo (passivo circulante ex- 5. Mensalidades a Receber:
Depósitos
judiciais
(0)
cedente ao ativo circulante) no valor de R$ 622.287 (Em 2018 - R$ 1.807.252). Descrição
2.019
2.018 Contas a pagar
(6.753)
(123.078)
&RPRIRUPDGHUHFHEHURVHPSUpVWLPRV¿QDQFHLURVHIHWXDGRVDDGPLQLVWUDomRGD Mensalidades a receber ano corrente (a)
576.762
211.920 Obrigações sociais e trabalhistas
57.793
(46.262)
Associação, que é a mesma da entidade congênere, formalizou um plano de ação Mensalidades a receber anos anteriores
775.346
755.101 2EULJDo}HV¿VFDLV
45.292
2.287
que prevê a venda de imóveis pela Associação Concepcionistas do Ensino, que Outras mensalidades e taxas escolares
2.901 Receitas antecipadas
412.152
2.425
não são utilizados para o desenvolvimento de atividade de serviços educacionais Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(514.508)
(406.874) Provisão para contingências
28.442
168.251
do Grupo, no montante contábil de R$ 24.604.135, e consequentemente corrigir
837.600
563.048
2.668.455
D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD$VVRFLDomR (GXFDWLYD H$VVLVWHQFLDO 0DULD (a) Refere-se ao saldo das mensalidades a receber que subsequente ao encerra- Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.316.344
Imaculada. 2. Base de Preparação: $VGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDPHODER- mento do exercício social foi recebido o montante de R$ 310.702. (b) A provisão )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
radas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem para crédito de liquidação duvidosa foi constituída para fazer face às eventuais Empréstimos concedidos a entidades
(929.000)
(1.880.000)
a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações perdas. As premissas utilizadas para constituição baseiam-se em percentuais de congêneres (partes relacionadas)
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas perdas ocorridas em anos anteriores. A movimentação da provisão foi a seguinte: Caixa líquido aplicado nas

(1.880.000)
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° Descrição
2.019
2.018  DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
TXHDSURYRXD,7*SDUDDV(QWLGDGHVVHP¿QDOLGDGHGHOXFURV$ Saldo inicial
(406.874)
(386.964) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(62.667)
(2.068.142)
HPLVVmRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRLDSURYDGDSHODDGPLQLVWUDomRHP Adições
(107.634)
(19.910) Aquisição de imobilizado
de Abril de 2.020. 2.1 Base de Mensuração $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDP 6DOGR¿QDO
 
 Caixa líquido aplicado nas
(62.667)
(2.068.142)
SUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV 6. Empréstimos: Corresponde a empréstimos concedidos à Associação Con- atividades de investimentos
(1.279.687)
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e do ativo imobilizado que foi cepcionistas do Ensino, entidade congênere religiosa, para aquisição de um ter- Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 1.324.676
adotado o custo atribuído. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas reno e obras de empreitada que montou em 2019 a R$ 2.809.000 (Em 2018 - R$ Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
209.738
1.489.425
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHPUHDOTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD 1.880.000). O vencimento desses empréstimos está previsto para o exercício de No início do exercício
Entidade. 2.3 Uso de Estimativas e julgamento: A elaboração das demonstrações 2.028, motivo pelo qual o valor está sendo apresentado no ativo não circulante, e 1R¿PGRH[HUFtFLR
1.534.414
209.738
¿QDQFHLUDV GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV DGRWDGRV QR%UDVLOH[LJHTXHD não há incidência de juros.
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 1.324.676
(1.279.687)
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 7. Imobilizado:
2.019
2.018 GL¿FXOGDGHVHPFXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVRFLDGDVFRPVHXVSDVVLYRV¿QDQde políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despeDepreFHLURVTXHVmROLTXLGDGRVFRPSDJDPHQWRVjYLVWDRXFRPRXWURDWLYR¿QDQFHLUR
sas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são Itens
Custo
ciação
Líquido
Líquido A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo
revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são Terrenos
1.875.000
1.875.000 1.875.000 a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 15. Obrigação da Atividade
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer perí- (GL¿FDo}HV
187.041.676 (21.837.421) 165.204.255 168.914.114 (GXFDFLRQDOSDUD)LQVGH&HUWL¿FDomR D &HUWL¿FDomRGD(QWLGDGHA Assoodos futuros afetados. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas Equipamento de informática
761.509
(688.431)
73.078
80.066 FLDomR p SRUWDGRUD GR &HUWL¿FDGR GH (QWLGDGH %HQH¿FHQWH GH$VVLVWrQFLD 6RFLDO
TXHDSUHVHQWHPULVFRVLJQL¿FDWLYRGHUHVXOWDUHPDMXVWHPDWHULDOQRSUy[LPRH[HUFt- Máquinas e equipamentos
2.190.798 (1.092.242)
1.098.556 1.267.007 - CEBAS, concedido pelo Ministério da Educação conforme Portaria nº 1005, de
FLR¿QDQFHLURHMXOJDPHQWRVFUtWLFRVUHIHUHQWHVjVSROtWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVTXH Móveis e utensílios
1.975.650 (1.436.792)
538.858
689.357 22 de setembro de 2.017, para o triênio de 2.014 a 2.019. O processo de renoDSUHVHQWDPHIHLWRVVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV Veículos
45.194
(45.194)
1.883
GRFHUWL¿FDGRSDUDRSHUtRGRGHD
HVWmR LQFOXtGRV QDV VHJXLQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV  1RWD   3URYLVmR SDUD FUpGL193.889.827 (21.002.678) 168.789.747 172.827.427 YDomRQ
WRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD1RWD'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomRGR,PRELOL]DGR (b) Movimentação:
Saldo em
Saldo em encontra-se em análise no Ministério da Educação, órgão responsável pela análise
H,QWDQJtYHO1RWD3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLD3. Resumo das Principais Itens
31/12/18
Adições Depreciação
31/12/19 HDGHFLVmRGRVUHTXHULPHQWRVGHFRQFHVVmRRXGHUHQRYDomRGRV&HUWL¿FDGRVGDV
(QWLGDGHV%HQH¿FHQWHVGH$VVLVWrQFLD6RFLDOTXHSUHVWDPVHUYLoRVQDiUHDGHHGXPráticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas de- Terrenos
1.875.000
- 1.875.000 cação, considerando a competência conferida ao Ministério da Educação pela Lei
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVa) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi- (GL¿FDo}HV

    nº 12.101, de 27 de novembro de 2.009. (b) Cálculo das gratuidades: Em 15 de
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de Equipamentos de informática
80.065
33.324
(40.311)
73.078 outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre outros alterou a Lei 12.101
curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias Máquinas e equipamentos
1.267.008
13.144
(181.596) 1.098.556 de 27 de novembro de 2.009, regulamentada pelo Decreto nº 7.237 de 20 de julho
HFRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHYDULDomRQRYDORUGHPHUFDGRVHQGRGHPRQVWUDGRV Móveis e utensílios
689.357
16.199
(166.698)
538.858 de 2.010 e recentemente pelo Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2.014, estabeSHORFXVWRDFUHVFLGRGHMXURVDXIHULGRVMensalidades a receber: As mensalida- Veículos
1.883
(1.883)
- lecendo outros critérios para determinação da base de cálculo para aplicação das
des a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de
172.827.427
62.667 (4.100.347) 168.789.747 gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou renovação da
serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor fa- (c) Taxas de depreciações: As taxas de depreciações praticadas no exercício de FHUWL¿FDomRDHQWLGDGHGHHGXFDomRTXHDWXDQDVGLIHUHQWHVHWDSDVHPRGDOLGDGHV
turado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para crédito de  TXH FRUUHVSRQGHP j YLGD ~WLO HVWLPDGDV GRV EHQV VmR (GL¿FDo}HV   GDHGXFDomREiVLFDUHJXODUHSUHVHQFLDOHTXHGHYHUiGHPRQVWUDUVXDDGHTXDliquidação duvidosa é constituída, quando necessário, em montantes considerados (TXLSDPHQWRV GH LQIRUPiWLFD   0iTXLQDV H HTXLSDPHQWRV   0yYHLV H omRjVGLUHWUL]HVHPHWDVHVWDEHOHFLGDVQR3ODQR1DFLRQDOGH(GXFDomRDWHQGHUD
padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos
VX¿FLHQWHVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDID]HUIDFHHYHQWXDLVSHUGDVQDUHDOL]DomRGRV XWHQVtOLRVHYHtFXORV
SHOR0LQLVWpULRGD(GXFDomRHFRQFHGHUDQXDOPHQWHEROVDVGHHVWXGRQDSURSRUFUpGLWRVImobilizado: Os itens do ativo imobilizado, inicialmente são mensurados 8. Obrigações Sociais e Trabalhistas
pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído. A depreciação Descrição
2.019
2.018 ção de uma bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da
correspondente é mensurada pelo método linear e leva em consideração o tempo Salários e ordenados (a)
573.087
528.225 base de cálculo os alunos inadimplente por mais de 90 dias. Para o cumprimento
de vida útil e econômica estimada dos bens. b) Passivos circulantes e não circu- Provisão de férias e encargos (b)
743.278
689.933 da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo parciais,
lantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores FGTS (c)
75.312
84.726 observada as seguintes condições: - (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes en- INSS
81.245
74.531 SDUDFDGD FLQFR DOXQRVSDJDQWHVRX LL FRQFHGHU XPD EROVDGHHVWXGRLQcargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patri- Outras
31.657
69.371 WHJUDOSDUDFDGD QRYH DOXQRVSDJDQWHVHEROVDVSDUFLDLVGHSDUDDOFDQFH
monial. c) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade
1.504.579
1.446.786 do número mínimo necessário. Gratuidade calculada com base no número de
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, (a) - Corresponde a obrigação a pagar com salários referente ao mês de dezembro bolsas oferecidas (Artigo 13 Lei 12.101/09)
e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As de 2.019, devidamente liquidada no início do exercício de 2.020. (b) - Refere-se Descrição
2.019
2.018
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol- à provisão de férias e encargos, constituída de acordo com o regime contábil de (A) - Alunos matriculados *
954
908
vido. d) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período competência e com base nos períodos aquisitivos de seus funcionários. (c) - Cor- %   %ROVDVGHHVWXGRFRQYHQomRFROHWLYD
 

de existência da entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica responde aos valores a recolher com FGTS. No exercício de 2.019, os valores a &   %ROVDVGH
 

de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. e) Receitas e recolher de FGTS foram devidamente liquidados exercício social de 2.020. 9. Re- (D) = (A-B-C) = Total de alunos pagantes
703
687
despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de ceitas Antecipadas: As receitas antecipadas correspondem aos valores recebidos  (   ' 4XDQWLGDGHPtQLPDGHEROVDVGHHVWXGRV 

exercício, inclui o efeito líquido entre as receitas e as despesas, tendo o seu valor no exercício de 2.019, referentes às mensalidades do exercício seguinte e montou (F) = (C - E) Quantidade faltante de bolsas de estudos 100%69
50
apurado, incorporado ao patrimônio social. As receitas oriundas das mensalidades a R$ 1.485.544 (Em 2018 - R$ 1.073.392). 10. Contingências: A Associação é (*) Excluídos os inadimplentes que não se enquadram nos critérios da Lei
são registradas pelo valor do faturamento, considerando sua competência. Uma parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos 12.101/2009
receita não é reconhecida se não há a certeza de seu recebimento. Os custos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões (c) Bolsas de estudos conforme Lei 12.101/09
correspondentes também são registrados considerando o regime contábil de com- cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Todas as etapas processuais das ações são
2.019
2.018
petência e referem-se basicamente a despesas com pessoal, serviços de terceiros acompanhadas pelos assessores jurídicos da Associação, sendo que todos os re- Descrição
Qtde. Alunos
R$ Qtde. Alunos
R$
diretos e indiretos as atividades operacionais. I 5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV cursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses até as últimas %ROVDVGHHVWXGRV
 


$V UHFHLWDV ¿QDQFHLUDV FRUUHVSRQGHP EDVLFDPHQWH DRV UHQGLPHQWRV FRP DSOLFD- instâncias do poder judiciário. Em 31 de dezembro de 2.019, com base na opinião %ROVDVGHHVWXGRV
 
 
o}HV¿QDQFHLUDVHDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDVFRUUHVSRQGHPEDVLFDPHQWHjVWDULIDV de seus assessores jurídicos, a Associação possui processos com probabilidade de
217 4.478.360
189 3.831.208
bancárias. J ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV$WLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVA perda provável no montante de R$ 606.693 (R$ 578.251 em 2018), para os quais 16. Isenção Tributária Usufruída: A Associação Educativa e Assistencial Maria
Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram a administração autorizou a constituição da provisão para contingências em valor ,PDFXODGD6mR3DXORpXPDHQWLGDGHVHP¿QVOXFUDWLYRVLVHQWDjWULEXWDomRQRRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRV¿QDQFHLURV LQFOXLQGRRVDWLYRVGHVLJQDGRVSHOR correspondente. 11. Ajuste de Avaliação Patrimonial: Corresponde à avaliação tadamente em relação à cota patronal do INSS. Com relação aos demais tributos
valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da nego- do custo atribuído do ativo imobilizado. Em 31 de dezembro de 2019 monta a R$ sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de integração social):
ciação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 105.237.933 (Em 2018 - R$ 109.150.296). No exercício de 2.019, a apropriação A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre
$(QWLGDGHWHPRVVHJXLQWHVDWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFDL[DHHTXLYDOHQ- ao patrimônio social ocorreu mediante a realização do valor proporcional da de- D IROKD GH VDOiULRV j DOtTXRWD GH  GH DFRUGR FRP D /HL Q  COFINS
WHV H PHQVDOLGDGHV D UHFHEHU  3DVVLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV Todos preciação correspondente e montou a R$ R$ 3.912.363. 12. Mensalidades: As &RQWULEXLomRSDUD¿QDQFLDPHQWRGDVHJXULGDGHVRFLDO : A entidade é isenta do paRVSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVGD(QWLGDGHVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWH receitas com mensalidades escolares são oriundas da unidade escolar Colégio gamento da COFINS incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de
na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do Maria Imaculada e no exercício de 2.019 montou a R$ 15.650.585 (Em 2.018 - R$ acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03.
LQVWUXPHQWR$(QWLGDGHEDL[DXPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRWHPVXDVREULJDo}HV 13.994.408). 13. Receitas (Despesas) com Serviços Voluntários: Conforme de2.019
2.018
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passi- terminado pela ITG 2.002 (R1), para efeito de cumprimento à resolução aplicável a Descrição
5.968.266
5.585.323
YRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV&RQWDVDSDJDUHRXWURVSDVVLYRVFLUFXODQWH
HQWLGDGHVVHP¿QDOLGDGHGHOXFURVDDGPLQLVWUDomRGDHQWLGDGHLGHQWL¿FRXHPHQ- Cota patronal INSS


4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
surou os trabalhos voluntários recebidos durante o exercício de 2.018, executados &RQWULEXLomR¿QDQFLDPHQWRGDVHJXULGDGHVRFLDO
6.939.500
6.389.554
Descrição
2.019
2.018 basicamente por membros dos órgãos da administração. O valor do trabalho voCaixa
10.149
9.642 luntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada 17. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas perBancos (a)
59.692
66.601 um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas (resultado). manentemente, a Entidade efetua contratação de seguro em valor considerado
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHFXUWRSUD]R(b)
1.464.573
133.495 Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reco- VX¿FLHQWHSDUDFREHUWXUDGHHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXD
1.534.414
209.738 nhecidos, como receita e despesa operacional nas demonstrações de resultados. atividade. As premissas de riscos adotadas e suas respectivas coberturas, dada
(a) Bancos - conta corrente: Corresponde a valores mantidos em conta 14. Instrumentos Financeiros: 2VLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVTXHD(QWLGDGHSRVVXL a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações
¿QDQFHLUDVHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRIRUDPUHYLVDGDVSHORVQRVVRVDXGLWRUHV
corrente nos Bancos Itaú, Brasil e Bradesco. (b) Aplicações financeiras de VmRFODVVL¿FDGRVGDVHJXLQWHIRUPD
curto prazo: Referem-se, substancialmente a aplicações financeiras de curto Descrição
2.019
2.018 independentes. 18. Eventos Subsequentes: Análise da Administração sobre os eventuais impactos do COVID-19 A Administração da entidade, em
prazo em certificados de depósitos bancários (CDB) e fundos de investimentos Ativos
razão do avanço da pandemia do coronavírus (COVID-19) no Brasil, analisou
(FIF), assim distribuídas:
Valor justo por meio do resultado
,QVWLWXLomR¿QDQFHLUD
7LSR


Caixa e equivalentes de caixa
1.534.414
209.738 RV HIHLWRV GHVVH HYHQWR VXEVHTXHQWH HP VXDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
&RPRUHVXOWDGRQmRLGHQWL¿FRXDQHFHVVLGDGHGHQHQKXPDMXVWHFRQWiELOQDV
Banco Bradesco
Fundo (DI)
1.291.789
Empréstimos e recebíveis
Banco do Brasil
Fundo (DI)
78.925
32.302
Mensalidades a receber
837.600
563.048 GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLRGH3DUDRH[HUFtFLRGHD
Itaú
Fundo (DI)
93.859
31.204
Empréstimos
2.809.000
1.880.000 Administração espera que não ocorra aumento dos custos com sua folha de
Banco do Brasil
Ourocap
62.236 Total
5.181.014
2.652.786 pessoal, sendo que a Medida Provisória 927 de 22 de março de 2020 permitiu a
FRQFHVVmRGHIpULDVDQWHFLSDGDV$OpPGLVVRQmRVmRDJXDUGDGDVPRGL¿FDo}HV
Santander
CDB
7.753 Passivos
de suas receitas, uma vez que as mensalidades do colégio estão suportadas
1.464.573
133.495 Pelo custo amortizado
$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDVmRGHDOWDOLTXLGH]SURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHP Contas a pagar
6.227
12.980 por contratos anuais, podendo eventualmente haver negociação para as datas
XPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHHVWmRVXMHLWDVDXPLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPX- Total
6.227
12.980 de recebimentos e ou negociação de possíveis descontos em casos pontuais.
dança de valor. No exercício de 2.019, a rentabilidade dessas aplicações foi de Risco de liquidez: 2SULQFLSDOULVFR¿QDQFHLURFRQVLGHUDGRSHOD$GPLQLVWUDomRGD Contudo, é impossível mensurar nesse momento, porém a expectativa é que
Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar QmRDIHWHGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDRUHVXOWDGRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
 (P DRDQR
Joana de Lurdes Ferreira - Presidente - CPF Nº 987.861.808-00
Jesusa Cuesta Cuesta - Tesoureira - CPF Nº 764.662.808-53
Dailton Rodrigues Vieira - Contador - CRC 1SP176997/O-7
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada - São Paulo - SP. Opinião sem ressalva: Exa- RSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGD
PLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGDAssociação Educativa e Assistencial Maria Imaculada, (entidade) que compreen- cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
de o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.019, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstraGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHV o}HV¿QDQFHLUDV5HVSRQVDELOLGDGHGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVNossos objetivos são obter
QRWDV H[SOLFDWLYDV LQFOXLQGR R UHVXPR GDV SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV (P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV VHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGH dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODV
QDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQ- GHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDWHVHPUHODomRj(QWLGDGHGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRU OL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDO
HQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHV DRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
pWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQ- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
tar nossa opinião sem ressalva. Ênfase – Capital circulante líquido negativo: Conforme mencionado na nota explicativa n° ULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHEDDVVRFLDomRHIHWXRXHPSUpVWLPRV¿QDQFHLURVTXHPRQWDPD5SDUDDHQWLGDGHFRQJrQHUHUHOLJLRVD$VVRFLD- tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
ção Concepcionistas do Ensino, pertencente ao grupo da Rede Concepcionistas. Esse fato provocou no exercício de 2019 na EXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRV
apuração de capital circulante líquido negativo (passivo circulante excedente ao ativo circulante) no valor de R$ 622.287. Como controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
IRUPDGHHTXLOLEUDUDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD(QWLGDGHDDGPLQLVWUDomRGRJUXSR5HGH&RQFHSFLRQLVWDVHODERURX QmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDV
um plano de ação que prevê a venda de imóveis da associação religiosa estimados pelo valor contábil de R$ 24.604.135, e con- políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
VHTXHQWHPHQWHGHYROYHUSDUWHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVj$VVRFLDomR(GXFDWLYDH$VVLVWHQFLDO0DULD,PDFXODGD1RVVDRSLQLmR &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDV
não contém ressalva relacionada a este assunto. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
GRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGD VLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(QWLGDGH6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWH
administração da entidade, e apresentada como informação suplementar quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, GHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRX
IRUDPVXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD LQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDV
entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade
¿QDQFHLUDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRV DQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVna NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram WUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HV
DGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRVFULWpULRVGH¿QLGRVQHVVDQRUPDHVmRFRQVLVWHQWHVHP e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
UHODomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRResponsabilidade da administração e da governança pelas JRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGH
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVA administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de- DXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
São Paulo, 27 de Abril de 2.020.
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRX
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8
FRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
Mauricio Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5
VHFDXVDGDSRUIUDXGHHHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGD
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Mensalidade a receber
Outros ativos circulantes
Não Circulante
Realizável em longo prazo
Depósitos judiciais
Empréstimos
Imobilizado, líquido

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Canvas Capital S.A.

DECLARAÇÃO A PRAÇA
Eu ALEJANDRO MARTINEZ ROSILLO
RG 66497083-7 e CPF 219245048-63
declaro a que possa interessar que não
FRQWUDWHL H QmR FRQWUDWR ¿QDQFLDPHQWR
GH TXDOTXHU WLSR GH EHP QRWDGDPHQWH
YHtFXORVMXQWRD%9),1$1&,$'25$6$
2RUDGHFODUDGRHH[SUHVVmRGDYHUGDGH

3258 1822
3258 0273

Baluarte S/A Participação – CNPJ/ME nº 61.688.131/0001-06 – NIRE 35.300.043.472
Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Companhia a reunirem em sua sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1571,
5º andar, São Paulo-SP, no dia 18 de maio de 2020, às 11h00, a se reunirem em AGOE, a fim de deliberarem: a) Exame,
discussão e votação do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas dos exercícios encerrados
no período de 2015 a 2019; b) Reeleição de Diretoria; c) Outros assuntos de interesse social. Acham se à disposição do Srs.
Acionistas na sede da Companhia, os documentos a que refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios
findos em 31/12/2015, 2016, 2017, 2018, e, 2019. São Paulo, 04/05/2020. A Diretoria.
(06, 07 e 08/05/2020)

Usina Açucareira Furlan S/A

CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 14/05/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), km
%DLUUR$ODPEDUL&(36DQWD%iUEDUDG2HVWH63D¿PGHGLVFXWLUHPHGHOLEHUDUHP
sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: (i) aprovação pela assembleia para a realização de opeUDomR¿QDQFHLUDFRP-&',9(56,),&$'2,9)81'2'(,19(67,0(1726(0',5(,726&5(',7Ï5,26123$'521,=$'26FRQVLVWHQWHHPFHVVmRGHFUpGLWRQRYDORUGH5 RLWHQWD
PLOK}HVGHUHDLV UHFRQKHFLGRQRkPELWRGDDomRGHH[HFXomRQHUHVSHFWLYRV
HPEDUJRVjH[HFXomRQHPWUkPLWHSHUDQWHD009DUDGD6HomR-XGLFLiULD
GR'LVWULWR)HGHUDOHPTXHD&RRSHUDWLYDGH3URGXWRUHVGH&DQDGH$o~FDU$o~FDUHÈOFRROGR(VWDGRGH6mR3DXOR ³&RSHUVXFDU´ pDOHJtWLPDHH[FOXVLYDWLWXODUHEHQH¿FLiULDUHVSHLWDGRRSHUFHQWXDO
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Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríﬁcos

CNPJ/MF: 58.317.751/0001-16 - NIRE: 35.300.117.441
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríﬁcos (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 14 de maio de 2020, às 10:00 horas, na
sede social da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríﬁcos (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, Cj 92, Água Branca, CEP 05001-903, a ﬁm de deliberarem sobre: 1. Em
Assembleia Geral Ordinária: a) o Relatório da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras
da Companhia referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2019; b) a proposta dos administradores para
a destinação do resultado relativo ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2019; c) a reeleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia; e d) a remuneração global anual dos administradores para o exercício social
de 2020. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) inclusão dos CNAE’s de Transportes na ﬁlial inscrita no CNPJ/MF sob
nº 58.317.751/0007-01; b) a ratiﬁcação de atos praticados por Diretores e procuradores da Companhia; c) a consolidação
do Estatuto Social da Companhia, e; d) outros assuntos de interesse da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas
deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme
o caso: (i) documento de identidade e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a representação legal;
e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de ﬁrma do outorgante, acompanhado do documento de identidade do
procurador e, conforme o caso, atos societários pertinentes. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento ﬁnanceiro da Companhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos especíﬁcos a serem apreciados na
Assembleia e referidos nesta convocação.
São Paulo, 04 de maio de 2020.
Helio de Athayde Vasone - Presidente do Conselho de Administração
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Cerca de 2 milhões sem conta ainda
não resgataram auxílio de R$ 600
Justiça determina
registro obrigatório
de raça em casos
da covid-19
A Justiça Federal do Rio de
Janeiro determinou que os dados registrados e divulgados
sobre os casos de coronavírus
no país incluam, obrigatoriamente, informações sobre a etnorraça dos infectados. A decisão, liminar, atendeu a um pedido da Defensoria Pública da
União e do Instituto Luiz Gama
(ONG que luta contra o preconceito) e reconheceu a necessidade de identificar grupos mais
vulneráveis à pandemia.
“A urgência da medida reside na própria pandemia e na necessidade premente de que os
gestores adotem medidas realmente condizentes com as necessidades da população, especialmente a que se encontra em
situação de maior vulnerabilidade”, escreveu o juiz federal Dimitri Vasconcelos Wanderley.
Segundo a deci são, a União
deve expedir diretrizes para as
secretarias de Saúde para o preenchimento obrigatório dos
marcadores etnorraciais, conforme as categorias do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que considera negra toda a população
que se autodeclara preta ou parda. Também devem ser registrados e divulgados dados de
localização e de gênero.
A exigência se aplica tanto
a dados de contaminação quanto de mortalidade e inclui ainda que as informações passem
a fazer parte da apresentação
pública dos dados de infecção
e mortalidade, “a fim de melhor direcionar as políticas públicas de proteção à saúde da
população mais vulnerável”.
Dados relevantes
O defensor regional de Direitos Humanos da DPU-RJ,
Thales Arcoverde, argumenta
que os dados são relevantes
não apenas para demonstrar
uma influência da desigualdade racial e do racismo no contexto da pandemia, mas também
para que políticas públicas
combatam essa disparidade.
“O que moveu a gente é um
receio de que o racismo estrutural se apresente dessa forma. Negros têm menos acesso à saúde do
que brancos”, disse o defensor.
No pedido, a defensoria
descreve que 67% da população negra depende do Sistema
Único da Saúde (SUS). A DPU
também argumenta que essa
população tem maior dificuldade de fazer o isolamento social, já que a informalidade é de
47,3% entre os trabalhadores
negros, enquanto a mesma taxa
é de 34,6% entre os brancos.
A DPU cita dados de 11 a
20 de março, período em que
o percentual de negros entre os
mortos por covid-19 aumentou
de 34,3% para 40,3%, em um
cenário em que quase um terço dos casos não tinham identificação de raça ou cor.
O cruzamento desses dados
com dados de localização e gênero pode apontar outras vulnerabilidades, segundo a DPU.
“O recorte de localização, com

a incorporação de dados como
cidade e bairro das pessoas infectadas, uma vez diante do histórico de formação das favelas,
permite uma identificação pontual de quem tem sido afetado
e a relação disso com a insuficiência do serviço de saúde”.
A defensoria também considera importante relacionar
gênero e raça e cita que mulheres negras chefiam famílias
com mais frequência que as
brancas e também estão mais
frequentemente em domicílios com mais de três moradores utilizando um mesmo cômodo como dormitório.
A DPU também argumenta
que a inclusão das informações
atende a recomendações da
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, que pede
especial atenção a “mulheres,
povos indígenas, pessoas afrodescendentes, trabalhadores e
pessoas que vivem em pobreza
ou extrema pobreza, especialmente trabalhadores informais
e pessoas em situação de rua”.
Ministério da Saúde
Procurado pela Agência
Brasil, o Ministério da Saúde
afirmou que “os marcadores
raça/cor já são coletados no
sistema do Ministério da Saúde e apresentados nos Boletins
Epidemiológicos da pasta”.
O Boletim Epidemiológico
número 14, de 26 de abril,
mostra que 60,3% dos casos de
hospitalização por Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) relacionada à covid-19
foram em pessoas brancas;
31,5%, em pessoas pardas;
5,9%, em pessoas pretas; 2%,
em pessoas amarelas; e 0,2%
em indígenas. Entretanto, o
boletim informa que 5.263 dos
45.772 que haviam sido contabilizados até aquele momento foram excluídos da análise
porque tiveram a variável raça/
cor ignorada no registro.
No caso dos óbitos, 1.298
dos 4.205 das mortes confirmadas até aquele momento tiveram a mesma variável não
informada e ficaram de fora da
análise, que apontou 52,3% de
vítimas brancas, 38,8% de pardas, 6,4% de pretas, 2,2% de
amarelas e 0,3% de indígenas.
A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro também
respondeu à Agência Brasil que já
cumpre o que foi determinado pela
liminar. “O formulário SRAG Covid-19 para preenchimento de casos graves conta com o item raça/
cor. Desde a última semana, a plataforma ESus, de inserção de casos leves, passou a utilizar também
o item raça/cor no cadastramento
de dados”.
Apesar disso, a página principal do Painel Rio Covid-19,
mantido pela secretaria, não
informa dados sobre raça/cor
ao lado de outros marcadores,
como faixa etária, bairro de residência e sexo. Segundo a decisão, as informações etnorraciais precisam fazer parte da
“apresentação pública dos dados”. (Agência Brasil)

Dos 18,5 milhões de brasileiros sem conta bancária que
receberam a primeira parcela do
auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras),
16,49 milhões resgataram o benefício, disse na terça-feira, (5)
o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Cerca de 2 milhões receberam
o dinheiro nas contas poupanças
digitais, mas ainda não o movimentaram.
A maior parte dos desbancarizados que fez o resgate optou
por transferir o dinheiro para
contas da Caixa em nome de parentes ou de amigos. Segundo
Guimarães, 7,34 milhões fizeram essa opção, que, conforme explicou, equivale à retirada do auxílio. Uma hipótese
para essa opção é de que a
conta poupança digital permite transferências ilimitadas e
sem custo para outras contas
da própria Caixa.
Em segundo lugar, ficou o
saque em dinheiro nas agências da Caixa, nos caixas eletrônicos ou em casas lotéricas,
com 5,19 milhões de retiradas
realizadas até as 14h de hoje.
O número representa o contingente que tem ido aos pontos
de atendimento nos últimos
dias, fazendo longas filas. O saque em espécie da primeira par-

cela termina hoje para os nascidos em novembro e dezembro,
mas quem não conseguiu retirar
pode fazê-lo nos próximos dias.
Um total de 3,18 milhões
de brasileiros transferiu o dinheiro da conta digital para
contas de outros bancos por
meio da Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou do
Documento de Ordem de Crédito (DOC). A conta poupança
digital permite até três operações do tipo por mês. Por 90
dias, elas serão gratuitas.
Segundo a Caixa, 398,8 mil
pessoas usaram a conta digital
para pagarem contas domésticas
(água, luz, telefone e gás), 333,1
mil pagaram boletos por meio do
aplicativo Caixa Tem e apenas
38,6 mil optaram por receber o
benefício em cartões de débito
da bandeira ELO.
Pedro Guimarães disse esperar que mais pessoas optem
pelo cartão de débito. “Torço
para que a gente tenha mais pagamentos e uso do cartão, porque eles representam uma necessidade menor de saques presenciais nas agências”, declarou.
Filas na madrugada
Em entrevista coletiva para
fazer um balanço do auxílio
emergencial, o presidente da
Caixa ressaltou que não há ne-

cessidade de as pessoas fazerem
filas na madrugada nas portas das
agências do banco. Na segunda
(27) e na terça-feira (28) da
semana passada, problemas
tecnológicos atrapalharam os
saques em espécie dos beneficiários nascidos de janeiro a
abril, mas ele disse que os imprevistos foram resolvidos e
que o fluxo de atendimento se
normalizou.
Guimarães reclamou que
pessoas se aproveitaram da situação para vender lugares na fila.
“Várias pessoas estão ficando de
madrugada para depois venderem o lugar. Isso não é correto”,
queixou-se. Ele reiterou que o
movimento nas agências diminuiu em relação à semana passada, apesar de as filas terem
continuado hoje.
Apenas hoje, 1,36 milhão de
pessoas tinham sacado o benefício em dinheiro das 8h às 14h.
“Esse número é quase dez vezes
maior que as 143 mil pessoas
que tinham sacado o auxílio [em
espécie] na segunda-feira da semana passada. Isso mostra que o
banco consegue atender quem
chega”, disse.
Ele destacou que todas as
pessoas que estão chegando até
as 14h estão sendo atendidas,
mesmo que as agências tenham
de fechar mais tarde. Ele disse

que o banco reforçou a equipe
com 3 mil funcionários para
atender ao público nas agências
com maior movimento e contratou 4,8 mil vigilantes e 889 recepcionistas.
Com o fim do saque em espécie, Guimarães disse que o
movimento nas agências deverá
voltar ao normal a partir de desta quarta-feira, (6). “A grande
parte das pessoas já recebeu seu
dinheiro. Amanhã é um grande
dia para ver o que vai acontecer”,
completou.
Calendário
Em relação ao calendário de
pagamento da segunda parcela, a
ser divulgado nesta semana, o
presidente da Caixa disse ter recebido o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer
o pagamento. Segundo Guimarães, ainda falta discutir o cronograma com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e com
o presidente Jair Bolsonaro para
divulgar as datas.
No sábado (9), cerca de 2,1
mil agências da Caixa em todo o
país abrirão para fazerem atendimentos sobre o auxílio emergencial. O banco também porá à
disposição cinco caminhõesagências, principalmente no
Norte e no Nordeste. (Agência
Brasil)

Opas: pressão social e econômica
será maior se vírus não for contido
A Organização Pan Americana de Saúde (Opas) defende que
a retomada das atividades econômicas e o relaxamento das
medidas de isolamento devem
feitos com cautela pelos Estados membros, com consultas à
sua população. A diretora do órgão, Carissa Etienne, afirma que
os países das Américas devem
seguir atuando de maneira agressiva contra a doença e que as
pressões sociais e econômicas
serão ainda maiores se o vírus
não for contido.
“Não há receita para a reabertura dos comércios. Nem há
uma medida que se adapte a todos. A decisão da transição deve
ser feita com muito cuidado. O
princípio é encontrar o equilíbrio
entre salvar vidas e proteger a
economia. Entre desacelerar a
transmissão - e evitar o colapso
sanitário - e a minimização dos
riscos dos problemas socioeconômicos”, defendeu Carissa durante conferência para a imprensa, transmitida pela internet.
Nas Américas, já são 1,4 milhão de casos e 80 mil mortes.
Há um crescente debate sobre

quando os países poderão voltar
a abrir os comércios e serviços
não essenciais e quando as pessoas poderão deixar o distanciamento social e começar as atividades regulares.
A diretora da Opas alertou
para o fato de que há muitos países onde o número de casos está
dobrando em questão de dias.
“Nos Estados Unidos, no
Canadá, Brasil, Equador, Peru,
Chile e México estamos vendo
uma duplicação de casos em 4
dias ou menos. Esse é um indicador que preocupa pois indica
que a transmissão segue muito
alta nesses países e que se deve
implementar toda uma gama de
medidas de saúde pública: ampla testagem, rastreio dos contatos, isolamento dos casos e,
claro, distanciamento social”,
afirmou Etienne.
Indícios de controle da infecção
Para Jarbas Barbosa, diretor
adjunto da Opas, antes de pensar
na retomada das atividades, os
países devem ter indícios claros
de que já controlaram a transmis-

são do novo coronavírus.
“Necessitamos ter um processo de transição muito bem
planificado e estruturado, portanto temos que permitir algumas atividades, a começar pelos
serviços mais essenciais. Mas,
ao mesmo tempo, a cada passo
que tomamos temos que dar seguimento a dois diferentes indicadores: o número de novos casos e o número de falecimentos
- para ver se temos novos surtos
de covid 19. E, ao mesmo tempo, [observar] a taxa de ocupação de leitos hospitalares e respiradores para que possamos
avançar de maneira cautelosa.
Temos indícios de que, se avançamos muito rápido, podemos
ter outro surto muito em breve”.
Para Barbosa, é importante o
esforço de ampliar a capacidade
de testes para os casos suspeitos e, a partir da detecção de um
caso suspeito como positivo,
promover o isolamento, a quarentena adequada, o monitoramento e isolamento dos contatos - para interromper o caminho do vírus.
A diretora da Opas fez um

apelo a todos os países das Américas. “Insisto para que sejam
cautelosos. A suavização das restrições pode acelerar a propagação do vírus e abrir a porta a um
ressurgimento dramático e uma
propagação para outras áreas”,
afirmou.
“Apoiem suas decisões políticas em dados; analisem as taxas de novos casos e mortes;
avaliem a capacidade hospitalar
e determinem o que é que lhes
diz a propagação do vírus no seu
país. As diferentes cidades não
são afetadas da mesma forma e
as capacidades hospitalares também são diversas. Cada país
deve adaptar seu enfoque nos
níveis estatal, distrital, municipal”, completou.
Para Carissa, é necessário
decidir qual é o equilíbrio aceitável entre a perda de vidas e o
impacto econômico. “Qual é
a taxa de mortalidade que estão dispostos a aceitar? E qual
é o impacto econômico negativo que podem aceitar? No
fim das contas, esse é o equilíbrio que devem estabelecer”.
(Agência Brasil)

Covid-19: checadores de fatos e
WhatsApp criam robô contra fake news
O WhatsApp e a Rede Internacional de Checadores de Fatos (IFCN, na sigla em inglês)
criaram um serviço de esclarecimento para tirar dúvidas e
combater notícias falsas envolvendo a pandemia do novo
coronavírus. A iniciativa envolve redes de agências de checagem em 74 países, que já produziram mais de 4,8 mil desmentidos em 43 idiomas.
A disseminação de conteúdos enganosos sobre a covid-19
vem crescendo e gerando preo-

cupação entre autoridades de
saúde, bem como medidas por
parte das plataformas digitais
onde essas mensagens circulam.
O serviço consiste em um
robô virtual (ou bot, no termo
técnico utilizado). Para tirar dúvidas, basta o usuário de WhatsApp clicar neste link ou enviar
a mensagem “hi” para o número
+1 (727) 291-2606.
Ao acessar o serviço, é possível buscar checagens por
tema, conferir as últimas verificações, obter dicas sobre

como não cair em boatos e
mensagens falsas e encontrar
iniciativas de checagem próximas ao usuário.
Na procura pelas últimas verificações, a informação é oferecida de forma cronológica.
Nesta seção, o interessado pode
conhecer os últimos conteúdos
avaliados e quais são as informações oficiais relativas a ele.
Para buscar uma checagem,
o usuário insere uma palavra,
assim como ocorre em mecanismos de busca. Por enquanto,

esse procedimento funciona
apenas em inglês, mas nas próximas semanas o aplicativo deve
disponibilizar a busca em outras
línguas. Não há previsão para
quando o serviço será ofertado
em português.
No Brasil, diversas agências trabalham com análise de
conteúdos falsos, especialmente neste momento de pandemia. O Ministério da Saúde
tem uma página específica para
desmentir notícias falsas.
(Agência Brasil)

STF autoriza oitivas em inquérito
sobre suposta interferência na PF
O mi nistro Celso de Mello,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizou na terça-feira, (5) as diligências solicitadas pelo procurador-geral da
República, Augusto Aras, no
inquérito que apura suposta
tentativa de interferência na
Polícia Federal (PF).
No pedido encaminhado na

segunda-feira, (4) ao relator,
Aras pediu autorização para a
tomada de depoimento de três
ministros, seis delegados da
Polícia Federal (PF), da deputada Carla Zambelli (PSL-SP),
além da realização de perícias.
As medidas foram tomadas após
o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro pres-

tar depoimento à PF, no sábado
(2). Ao deixar o governo, Moro
acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferência na corporação.
O procurador-geral da República também solicitou a cópia
de uma reunião realizada no dia
22 de abril entre o presidente
Bolsonaro, o vice-presidente,

ministros e presidentes de bancos públicos, e os comprovantes das assinaturas de exoneração a pedido do ex-diretor da PF
Maurício Valeixo.
Desde a exoneração de
Moro, o presidente nega que tenha pedido para o então ministro interferir em investigações
da PF. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

