
Nª 24.670 Preço banca: R$ 3,50

Compras com auxílio emergencial
poderão ser pagas via celular

Dólar fecha em alta e aproxima-se
de R$ 5,40 após seis dias de queda
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Nível de ocupação atinge menor
patamar em oito anos, diz IBGE

Pandemia pode levar
86 milhões de crianças à

situação de pobreza
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,34
Venda:       5,34

Turismo
Compra:   5,13
Venda:       5,56

Compra:   5,92
Venda:       5,93

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

10º C

Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ain-
da sem nuvens.

Previsão do Tempo

Motogp: Início da temporada está próximo

Valentino Rossi

Járcio Baldi

Olá, meus amigos amantes
da motovelocidade. Faz um
bom tempo que não aparece-
mos por aqui. O COVID-19
praticamente paralisou todo o
planeta e a quarentena ainda
persiste na maioria dos países.
Na Europa, onde temos a mai-
or quantidade de provas do mun-
dial, existem sinais de uma libe-
ração, mas ainda com muitas res-
trições. A Dorna, organizadora
do Mundial de Motovelocidade
não está medindo esforços para
realizar a temporada de 2020
com pelo menos 12 provas. A
temporada ficaria restrita ao con-
tinente europeu, onde pilotos e
equipes poderiam se locomover
apenas em automóveis e cami-
nhões. A dificuldade está em con-
ciliar as normas de cada país, já
que são vários os envolvidos num
campeonato. Os portões não se-
rão abertos ao público, sendo
apenas televisionadas; haverá
limitação do número de pes-
soas no “paddock”.

O CEO da Dorna Carmelo
Ezpeleta afirmou: “Temos pro-
tocolos a serem submetidos

aos vários países para onde pla-
nejamos ir e, no início de junho,
poderíamos anunciar o calendá-
rio, que começaria em 19 de ju-
lho, no circuito de Jerez, Espa-
nha. Haverá dois GPs em muitos
circuitos, sendo a maioria na Es-
panha”. O protocolo básico de-
senvolvido para o Mundial da
Motogp, fornecerá testes para
todos aqueles que frequentam o
“paddock”, e mesmo que haja al-
gum teste positivo a prova não será
suspensa, como aconteceu na Fór-
mula 1 no Grande Prêmio da Aus-
trália, garantiu Ezpeleta. Pergunta-
do se haveria testes antes do iní-
cio da temporada, Ezpeleta afir-
mou que não, mas será permitido
aos pilotos rodarem na quarta-fei-
ra da semana do evento. Ficou de-
cidido que em 2020 não haverá a
permissão (Wild Card) para que
pilotos de testes das equipes par-
ticipem de algumas provas. Essa
decisão gerou polêmica, principal-
mente após a afirmação do piloto
de testes da Ducati, Michele Piro,
de que a Honda pressionou para
que isso acontecesse, impedin-
do seu ex-piloto Jorge Lorenzo
de participar de provas pela con-
corrente Yamaha.

A fornecedora oficial de pneus
da categoria, a Michelin, disse es-
tar preparada para recomeçar a tem-
porada, afirmando que em termos
de logística será bem mais fácil já
que as provas estarão restritas ao
continente europeu.

Com o abrandamento das res-
trições da quarentena na Europa,
alguns circuitos foram abertos para
que os pilotos residentes nos paí-
ses dos eventos pudessem voltar a
pilotar, mas com motos normais de
rua. Andorra, um minúsculo país
situado entre França e Espanha foi

o primeiro a liberar seu autódromo.
Dos 22 pilotos residentes no país,
nove correm nas várias categorias do
mundial, dentre eles Fábio Quarta-
raro (Yamaha), Jack Miller (Ducati)
e Alex Rins (Suzuki). Mugelo e Mi-
sano também puderam ser utilizados
pelos italianos. Na Espanha, os ir-
mãos Márquez treinaram em circui-
tos de motocross. Na quarta e quin-
ta dessa semana, a KTM, com Paul
Espargaro e o piloto de testes Dani
Pedrosa realizaram testes oficiais no
território da marca Austríaca.

Houve muita movimentação

nos bastidores nesse período de
reclusão social. Na Suzuki acon-
teceu a renovação dos contratos
de Rins e Joan Mir até 2022.
Jack Miller foi anunciado como
piloto oficial da Ducati para
2021. Ele será o terceiro austra-
liano a pilotar a famosa marca
vermelha de Bolonha. Vale re-
lembrar que o único título da
marca na categoria foi com ou-
tro australiano, Casey Stoner.

A maior movimentação
aconteceu ao redor do “doutor”
Valentino Rossi. O italiano já
está fora da equipe Yamaha ofi-
cial para 2021, cedendo seu pos-
to à revelação Fábio Quartararo.
Existe apenas um posto ao itali-
ano: a Petronas, equipe satélite
da Yamaha, que teria uma moto
idêntica à da equipe oficial. O
fato é que o chefe da equipe já
afirmou que a prioridade do time
é o ítalo-brasileiro Franco Mor-
bidelli. Razlan Razali cutucou
Rossi dizendo que quer um pi-
loto que dispute pódios e não
apenas corra para despedir-se
dos fãs em sua última tempora-
da. Oficialmente ainda não
houve uma reunião entre Ros-
si, Yamaha e Petronas.
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Cadu Sachs e Lucas Moraes são os
finalistas do Sertões Virtual by Motul

Cadu Sachs e Lucas Mora-
es estão na final do Sertões vir-
tual by Motul. Eles chegam com
a moral lá no alto depois de uma
atuação exemplar na disputa das
semis. Cadu venceu o colega
navegador Kaique Bentivoglio.
Lucas derrotou o xará Lucas
Teixeira, na melhor de duas vol-
tas no circuito de Fishermans

Ranch, com 6.893m – 40 curvas.
Na primeira bateria, Kaique

largou bem, se manteve na lide-
rança dando a impressão de já ter
a prova sob controle. Era só im-
pressão. A pressão natural de
uma decisão e a imagem de Cadu
grande no retrovisor o levou a
buscar o limite e um vacilo, logo
na primeira sequência de curvas

da pista mais longa da competi-
ção, abriu a porta para Cadu en-
trar na final. Os dois se tocaram
no momento da ultrapassagem,
um típico incidente de corrida.
Com a liderança na mão, Cadu deu
show. Rápido e consistente ao
mesmo tempo não deu mais chan-
ces ao adversário.

Na disputa dos Lucas, o Mo-

raes foi absoluto. Largou na fren-
te e foi construindo aos poucos
a maior vantagem registrada no
Sertões Virtual, cruzou a linha de
chegada com 8s de vantagem.
Vale deixar claro que Lucas Tei-
xeira sempre foi um dos três
mais rápidos em todas as ativi-
dades. Lucas Moraes disputou
uma semi sem favoritos e fez a

vitória parecer fácil.
O campeão do Sertões

2019 na geral de carros exibiu
na semi um estilo de pilota-
gem que o confirma como o
piloto de rally mais eficiente
do país neste momento. Além
de vencer o Sertões real chega
na final do Sertões Virtual com
pinta de favorito.

OMS: mortes
ligadas à
covid-19

dispararam
na Europa

desde março
Desde o início de março,

morreram cerca de 159 mil
pessoas a mais do que era es-
perado normalmente em 24
países europeus, disse na quin-
ta-feira (28) uma representan-
te da Organização Mundial da
Saúde (OMS), com “proporção
significativa” desse pico liga-
da à covid-19.

Até agora, mais de 2 mi-
lhões de pessoas foram infec-
tadas pelo novo coronavírus
na Europa, um aumento de
15% nas duas últimas sema-
nas. Rússia, Turquia, Bielor-
rúsia e Reino Unido lideram
as novas infecções, informa-
ram autoridades europeias da
OMS. Mais de 175 mil pes-
soas já morreram.      Página 3

Mortes por
coronavírus

nos EUA
superam
marca de
 100 mil

O novo coronavírus já ma-
tou mais de 100 mil pessoas
nos Estados Unidos (EUA),
mostrou contagem da Reuters
na quarta-feira (27), em um
momento no qual a desacele-
ração do númro de mortes in-
centiva as empresas a reabri-
rem e os norte-americanos a
saírem de mais de dois meses
de quarentena.

Cerca de 1.400 norte-ame-
ricanos têm morrido, em mé-
dia, todos os dias em maio,
abaixo do pico de 2 mil em
abril, de acordo com a conta-
gem de dados estaduais e mu-
nicipais sobre as mortes pela
covid-19.                     Página 3

Até o final deste ano, 86 mi-
lhões de crianças em todo o mun-
do podem acabar em situação de
pobreza, segundo avaliação do
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e da organiza-

ção não governamental Save The
Children. A estimativa das enti-
dades considera que as circuns-
tâncias socioeconômicas acen-
tuadas durante a pandemia da co-
vid-19 podem elevar em 15% a

parcela de crianças que vivem
sob essa condição.

Em países de baixa ou média
renda, há possibilidade de que
672 milhões de crianças vivam
com um nível de renda abaixo da
linha da pobreza. Aproximada-
mente dois terços desse total es-
tariam concentradas em países da
África Subsariana e do sul da Ásia.

Apesar da média global, cal-
cula-se que a agudização do ce-
nário será maior em países da
Europa e da Ásia Central, onde
o índice de pobreza deve subir
até 44%. Para a América Lati-
na e Caribe, o crescimento pre-
visto é de 22%.

A diretora executiva do Uni-
cef, Henrietta Fore, pensa na cri-
se sanitária como o estopim de
uma “crise socioeconômica sem
precedentes”. Segundo ela, as di-
ficuldades financeiras enfrentadas
pelas famílias colocam sob risco
“anos de progresso em redução de
pobreza infantil”.           Página 4
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O nível de ocupação dos
brasileiros ficou em 51,6% no
trimestre encerrado em abril
deste ano. O dado representa
o percentual de brasileiros em
idade de trabalhar que estão
efetivamente ocupados. Esse é
o patamar mais baixo do indi-
cador desde o início da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad-
Contínua), em 2012.

No trimestre encerrado em
janeiro, o nível de ocupação che-
gou a 54,8%. Em abril do ano

passado, a taxa era de 54,2%.
A população ocupada ficou

em 89,2 milhões de pessoas no
trimestre finalizado em abril,
queda de 5,2% em relação a
janeiro deste ano (4,9 milhões
de pessoas a menos) e de 3,4%
em relação a abril do ano pas-
sado (3,1 milhões de pessoas).
As quedas em ambos tipos de
comparação foram recordes.

O total de desempregados no
Brasil no trimestre encerrado em
abril deste ano chegou a 12,8
milhões de pessoas.    Página 3

Página 2

Para Aras, o inquérito das
fake news tem “exorbitado

dos limites”
O procurador-geral da Re-

pública, Augusto Aras, afirmou
na quinta-feira, (28) que não
mudou de posicionamento so-
bre a constitucionalidade do in-
quérito aberto pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) para in-
vestigar a divulgação de notíci-
as falsas e ameaças contra os
ministros da Corte.

Em nota divulgada para es-
clarecer matérias jornalísticas,
Aras disse que tem se manifesta-
do pela validade do inquérito ape-
nas nos fatos que envolvem a se-
gurança e a vida pessoal dos mi-
nistros. Segundo Aras, o inquérito
das fake news tem “exorbitado dos
limites” e não houve mudança de
posicionamento.            Página 8

Empresas devem usar
protocolo para flexibilizar

quarentena em SP

Ação contra fake news é
 para censurar mídias sociais,

diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsona-

ro disse na quinta-feira, (28)
que a operação da Polícia Fe-
deral (PF) desencadeada na
quarta-feira, (27), autorizada
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), tem como objetivo cen-

surar as mídias sociais e atin-
gir quem o apoia.  “Estão per-
seguindo gente que apoia o go-
verno de graça. Querem tirar a
mídia que eu tenho a meu favor
sob o argumento mentiroso de
fake news.                     Página 4
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Empresas devem usar protocolo
para flexibilizar quarentena em SP
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O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na quin-
ta-feira, (28) as exigências para
que os setores da economia pos-
sam voltar a funcionar, com a fle-
xibilização da quarentena em
todo o estado.

As associações dos diferen-
tes ramos de atividade aptos a
reabrir deverão apresentar pro-
tocolos que garantam a saúde de
trabalhadores e clientes.

“A gente já pode falar em uma
retomada tranquila e gradual para
que a gente possa retomar a ati-
vidade econômica aqui na cida-
de”, disse em entrevista coletiva
transmitida pela internet.

O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou o plano de
flexibilização da quarentena em
todo o estado. As cidades podem
reabrir gradualmente o comér-
cio e outras atividades, reduzin-
do o isolamento social, seguin-
do uma classificação estabele-

cida pelo governo. São cinco ní-
veis, que vão desde o isolamen-
to completo até o fim das res-
trições, de acordo com critéri-
os que avaliam desde o estágio
de transmissão do novo corona-
vírus no município até a dispo-
nibilidade de leitos em hospital.

A capital paulista foi clas-
sificada na fase 2, podendo,
assim, retomar parte das ati-
vidades econômicas. De acor-
do com Covas, estão aptos
para reabrir as concessionári-
as de veículos, empresas do
ramo imobiliário, comércio e
os shoppings centers.

Esses setores deverão apre-
sentar um planejamento, que in-
clui itens como a testagem dos
funcionários, normas de higie-
ne e regras de autorregulação
para fiscalização. O prefeito
também chamou atenção para
que as empresas tomem medi-
das para evitar punir as trabalha-

doras que precisam cuidar dos
filhos, uma vez que as creches e
escolas continuarão fechadas.

Os protocolos passarão a ser
recebidos a partir da próxima se-
gunda-feira (1º) e precisam ser
aprovados pela Vigilância Sanitá-
ria municipal para que a abertura
das empresas seja autorizada.

Quarentena continua
Na entrevista, o prefeito

Bruno Covas pediu que a popula-
ção continue a respeitar o isola-
mento social e use máscaras. Ele
ressaltou que, caso a situação da
cidade piore, pode haver regres-
são no plano de retomada.

“Se os índices piorarem, a
gente volta a ser classificado
como município em região ver-
melha no estado de São Paulo e
todos os setores que a gente fala
em reabertura voltam a fechar”,
garantiu.

Entre as medidas que estão

sendo tomadas para manter a ca-
pital paulista dentro dos padrões
exigidos pelo governo estadual
figuram a abertura de dois novos
hospitais e a reativação do Hos-
pital Sorocabana, na zona oeste
de cidade, fechado desde 2010.
Assim, devem ser adicionados
300 novos leitos à rede munici-
pal, sendo 100 deles em unida-
des de tratamento intensivo
(UTI).

Atualmente, segundo Covas,
92% das vagas em UTIs da rede
municipal de saúde estão ocupa-
dos. Ainda de acordo com o pre-
feito, desde 5 de maio a pande-
mia vem forçando a utilização de
pelo menos 85% da capacidade
das unidades de tratamento in-
tensivo na cidade.

Até o momento, o coronaví-
rus já causou 3.619 mortes con-
firmadas na cidade, além de ou-
tras 3.777 classificadas como
suspeitas. (Agência Brasil)

Rede de Saúde será ampliada
com três hospitais

A Prefeitura de São Paulo
irá ampliar a rede pública de
Saúde com a inauguração de
três hospitais (Guarapiranga,
Brigadeiro e Sorocabana) nos
próximos dias. A atual adminis-
tração já havia inaugurado ou-

tros sete hospitais.
Juntos, os três hospitais dis-

ponibilizarão 340 novos leitos
para a cidade, sendo 100 de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).

O Hospital da Guarapiranga,
antigo Hospital das Irmãs Hos-

pitaleiras, contará com 80 leitos
de UTI e 60 de enfermaria. Já o
Hospital Sorocabana contará
com 60 leitos de enfermaria.

“O Hospital da Brigadeiro,
um espaço que hoje é ocupado
pela parte administrativa da Se-

cretaria de Saúde, foi reorgani-
zado para podermos abrir um
novo hospital com 20 leitos de
UTI e 120 leitos de enfermaria”,
afirmou o prefeito Bruno Covas,
em coletiva on-line realizada na
quinta-feira.

Plano SP define protocolos
para setores produtivos segundo

etapas de flexibilização
O Governo de São Paulo lan-

çou na quarta-feira (27) os pro-
tocolos sanitários do Plano São
Paulo para permitir a retomada
de comércios e serviços não es-
senciais. As diretrizes vão regu-
lar o atendimento presencial e o
fluxo de clientes, funcionários
e colaboradores em 15 setores
produtivos e seus respectivos
subsetores.

As normas padronizam ní-
veis de distanciamento social,
higiene pessoal, limpeza e higi-
enização de ambientes, comuni-

cação e monitoramento das con-
dições de saúde de trabalhado-
res e estão disponíveis no site
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus/planosp.

Há diretrizes específicas
para cada uma das quatro fases
do Plano São Paulo que permi-
tem a retomada gradual e segura
da atividade econômica.

Os documentos disponibili-
zados pelo Estado deverão ser
seguidos pelas Prefeituras para
a formulação dos decretos mu-
nicipais de flexibilização da qua-

rentena, de acordo com a clas-
sificação prevista no Plano São
Paulo para 17 regiões distintas
a partir do dia 1º de junho.

O Governo de São Paulo es-
tabeleceu um protocolo comum
para os diferentes setores pro-
dutivos. Há ainda outros docu-
mentos com normas específicas
os setores de academias; agri-
cultura e agroindústria; ativida-
des imobiliárias; automotivos;
bares e restaurantes; beleza, co-
mércio; economia criativa; in-
fraestrutura; logística e abaste-

cimento; meios de hospedagem;
saúde; telecomunicações; têxtil,
confecção e calçados; e turismo.

“O site dá acesso a todos os
protocolos elaborados nos diá-
logos com setores econômicos,
associações de classes e de fun-
cionários e, principalmente, nos-
sos prefeitos e prefeitas”, afir-
mou a Secretária de Desenvol-
vimento Econômico, Patricia
Ellen. “A nossa retomada cons-
ciente é baseada na união, no res-
peito à vida e na ciência”, acres-
centou.

Taxa de isolamento social fica
 em 48% em São Paulo

A taxa de isolamento social
na quarta-feira, (27) em São Pau-
lo atingiu 48%, um ponto per-
centual a mais que no dia anteri-
or, mas ainda abaixo da expecta-
tiva do governo paulista, que
considera satisfatória uma taxa
acima de 55%. O ideal seria que
ficasse em 70%. A taxa é medi-
da pelo Sistema de Monitora-
mento Inteligente, que analisa
dados de celulares.

Na capital, a taxa continua a
mesma do dia anterior em 49%,

média maior do que no estado.
A cidade paulista com maior taxa
de isolamento continua sendo
São Sebastião, que ontem atin-
giu 61%.

Quanto mais pessoas fica-
rem em casa, menor será a pro-
pagação do coronavírus pelo es-
tado, o que ajuda a evitar um co-
lapso no sistema de saúde.

Mesmo com taxa abaixo do
mínimo e a propagação do co-
ronavírus continuar crescendo, o
governador de São Paulo, João

Doria, disse na quarta-feira, (27)
que a partir da próxima segun-
da-feira (1º) algumas regiões do
estado já poderão iniciar um pro-
cesso de retomada econômica.

Em entrevista,  a secretária
de Desenvolvimento Econômi-
co, Patricia Ellen, afirmou que
a retomada será possível porque
está ocorrendo uma desacelera-
ção no crescimento no estado.
“Estamos verificando uma desa-
celeração do crescimento da
epidemia. Ainda estamos, sim,

na etapa de crescimento, mas
com um crescimento em ritmo
menor.”

Para o processo de retoma-
da da economia, cada região do
estado foi classificada em níveis.
As cinco fases do programa vão
do nível máximo de restrição de
atividades não essenciais (verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (laranja), flexibilização
(amarelo), abertura parcial (ver-
de) e normal controlado (azul).
(Agência Brasil)

Iniciativa “Cidade Solidária” é destaque em
plataforma global para os Direitos Digitais

Um dos principais levanta-
mentos sobre as ações de com-
bate ao coronavírus na cidade de
São Paulo ganhou relevância in-
ternacional. O Mapeamento de
Ações Realizadas para o Enfren-
tamento à covid-19, produzido em
português e inglês pela equipe de
Relações Internacionais da Prefei-
tura, divulga semanalmente as es-
tratégias adotadas pelo governo
municipal no controle da pande-
mia para o público internacional.
Por meio deste documento, o pro-
grama “Cidade Solidária” foi ci-
tado no site da Coalizão de Cida-
des para os Direitos Digitais, uma
plataforma global para fortalecer
os governos na defesa da privaci-
dade, liberdade de expressão e pro-
cessos democráticos.

 O programa “Cidade Solidá-
ria” é uma ação de voluntariado
da Prefeitura de São Paulo, jun-

to a diversas entidades sociais do
município, para arrecadar doa-
ções para ajudar pessoas que vi-
vem em situação de vulnerabili-
dade social. A Coalizão de Cida-
des para os Direitos Digitais
apresentou a iniciativa como um
exemplo do uso da tecnologia
para enfrentar a pandemia, em
uma lista que inclui ações de ci-
dades como Helsinki (Finlândia)
e Bratislava (Eslováquia).

“Muito mais do que uma
ação pública, trata-se de parce-
ria com a sociedade civil. Vári-
as ONGs e entidades já faziam
esse trabalho e agora se unem à
Prefeitura de São Paulo para
atingir um número muito maior
de pessoas em vulnerabilidade
social na cidade”, explicou o
prefeito Bruno Covas.

Lançada pelas cidades de
Amsterdã (Holanda), Barcelona

(Espanha) e Nova York (Estados
Unidos), a Coalização de Cida-
des para os Direitos Digitais se-
gue os princípios de acesso uni-
versal e igual à internet, alfabe-
tização digital, privacidade, pro-
teção de dados e segurança, de-
mocracia participativa, diversi-
dade e inclusão. São Paulo par-
ticipa desta rede desde novem-
bro de 2019, na qual há espaço
para o intercâmbio de práticas
sobre os direitos digitais, coor-
denação de políticas conjuntas e
atuação em processos políticos
internacionais importantes ao
lado de outras 29 outras cidades
da Europa, Austrália e EUA.

Levantamento de ações in-
ternacionais de enfrentamen-
to ao coronavírus

A área de Relações Interna-
cionais da Prefeitura de São Pau-

lo iniciou um levantamento in-
ternacional de ações e boas prá-
ticas realizadas para o enfrenta-
mento da covid-19, com a fina-
lidade de contribuir com as me-
didas de contenção que estão
sendo aplicadas na cidade.

O documento apresenta di-
versas ações implementadas por
cidades e países, como descon-
tos fiscais e medidas econômi-
cas, políticas de atendimento à
população de rua, acolhimento a
mulheres e crianças em situação
de violência doméstica, medidas
e serviços de saúde pública, res-
trições parciais ou totais de fun-
cionamento de estabelecimen-
tos privados, educação, transpor-
te coletivo, fechamento de fron-
teiras, entre outros. O principal
ponto em comum é o isolamen-
to preventivo obrigatório e mo-
nitorado.

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna (diá-

ria) de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência na Internet, desde 1996, via
www.cesarneto.com ... Twitter @cesarnetoreal

*
CÂMARA (SP)
Acima de partidos, ele que é MDB raiz, o vereador Ricardo

Nunes agora é mais referência que nunca entre os empresários
que estão vereadores. Empresário do ramo de empresas de dede-
tização e desinfecção, cujos serviços tornaram-se vital nestes
tempos de Covid-19

*
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas compreende bem a chateação dos prefeitos do

PSDB - na Grande São Paulo - com ele e com o governador Do-
ria, por não valer pra suas cidades o que vai valer pra Capital, com
‘quarentena’ até 15 (junho). É que eles também querem ser ree-
leitos em 2020

*
ASSEMBLEIA (SP)
O deputado Gil Diniz, que dobrou com o deputado federal

Eduardo Bolsonaro sob ordens do Supremo do novel (via Temer)
Alexandre Moraes, vai ter que depor sobre notícias falsas (fake
news) nas redes sociais do Bolsonarismo. O ‘carteiro reaça’ diz
que nunca participou

*
GOVERNO
João Doria (líder do novo PSDB) tá entrando pra História do

Brasil com o maior programa estratégico de um ente federativo,
em relação as ações - diferenciadas e progressivas - no combate
ao Covid-19. Como são cerca de 46 milhões de habitantes (mai-
oria dos países

*
(SÃO PAULO)
... não tem tal população), a “Retomada Consciente” de tem-

pos (retomada econômica), regiões, internações e medicamen-
tos pra reaberturas (atividades e serviços), com Ciência e Medi-
cina, Doria pode até sonhar com Presidência 2022 e prefeitos
com reeleição 2020

*
CONGRESSO (BR)
Senador Alcolumbre (DEM), presidente do Senado que ven-

ceu Renan (MDB) - que na sua presidência não cumpriu ordem
do Supremo pra que a Polícia Federal entrasse no prédio pra apre-
ender material de acusados - tá negociando a ‘paz’ entre Bolsona-
ro e Supremo

*
PRESIDÊNCIA
Jair Bolsonaro segue reagindo, com parte importante das Forças

Armadas, através do aval do vice - o general Mourão - ao mando do
ministro Alexandre Moraes (Supremo) pra que a Polícia Federal apre-
enda celulares, computadores etc. nas casas e nos escritórios dos ...

*
(REPÚBLICA)
... acusados de produzir notícias falsas nas redes sociais (fake

news) em favor dos Bolsonarista, como foi o caso do ex-deputa-
do federal e presidente do PTB, o advogado Roberto Jefferson.
Ao dizer “acabou, porra”, o Presidente deu um recado, de que a
‘cobra pode fumar’

*
PARTIDOS (BR)
Donos e sócios preferenciais dos partidos políticos brasileiros

seguem preocupadíssimos com movimentações nada republicanas do
ministro Alexandre Moraes, em inquéritos que segundo o Direito
Constitucional só podem rolar via Procuradoria Geral da República

*
JUSTIÇAS (BR)
Pelas mãos de Fachin, relator pela condenação de vários crimino-

sos via ‘Lava Jato’, foi pro colegiado (11 ministros) votar com urgên-
cia a sobre a legalidade de um ‘inquérito’ - que pertence a Procurado-
ria Geral da República - tratando sobre as notícias falsas (fake news)

*
HISTÓRIAS (BR)
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou de-

creto pra regular as mídias (redes) sociais. No Brasil, o PT do
Lulismo tentou fazer a mesma coisa em relação à imprensa tradi-
cional, alegando que alguns jornais e revistas tomam partido na
cobertura política
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OMS: mortes ligadas
à covid-19

dispararam na
Europa desde março

Desde o início de março, morreram cerca de 159 mil pesso-
as a mais do que era esperado normalmente em 24 países euro-
peus, disse na quinta-feira (28) uma representante da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), com “proporção significativa”
desse pico ligada à covid-19.

Até agora, mais de 2 milhões de pessoas foram infectadas
pelo novo coronavírus na Europa, um aumento de 15% nas duas
últimas semanas. Rússia, Turquia, Bielorrúsia e Reino Unido li-
deram as novas infecções, informaram autoridades europeias da
OMS. Mais de 175 mil pessoas já morreram.

Embora o número de mortes em excesso leve em conta to-
das as causas de mortalidade, Katie Smallwood, uma especialis-
ta em emergências da OMS, disse que o fato - registrado no
momento em que milhares de pessoas estavam morrendo em
unidades de tratamento intensivo em locais como o Norte da
Itália, a França, a Espanha o e Reino Unido - mostra o impacto da
covid-19.

“O que vimos muito claramente é o que pico de mortalidade
em excesso corresponde ao pico da transmissão da covid-19
nesses países”, disse Smallwood aos repórteres. “Isso nos dá uma
indicação muito boa de que uma proporção significativa dessas
mortes em excesso está ligada e se deve à covid-19”.

Smallwood disse ainda que países como Alemanha, Suíça e
outros que podem amenizar restrições a locais como bares, ca-
sas noturnas e outros pontos de aglomeração, precisam ter fer-
ramentas robustas de detecção de doenças e sistemas de exame
e rastreamento em funcionamento, para ajudar a impedir uma
possível “segunda onda” da epidemia. (Agência Brasil)

Mortes por coronavírus
nos EUA superam
marca de 100 mil

O novo coronavírus já matou mais de 100 mil pessoas nos
Estados Unidos (EUA), mostrou contagem da Reuters na quarta-
feira (27), em um momento no qual a desaceleração do númro
de mortes incentiva as empresas a reabrirem e os norte-ameri-
canos a saírem de mais de dois meses de quarentena.

Cerca de 1.400 norte-americanos têm morrido, em média,
todos os dias em maio, abaixo do pico de 2 mil em abril, de
acordo com a contagem de dados estaduais e municipais sobre
as mortes pela covid-19.

Em cerca de três meses, mais norte-americanos morreram
da doença do que durante a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã
e o conflito dos EUA no Iraque (2003 a 2011), juntos.

A nova doença respiratória também tem matado mais pesso-
as do que a epidemia de aids, de 1981 a 1989, e é muito mais
mortal do que a gripe sazonal tem sido há décadas. A última vez
que a gripe matou tantas pessoas nos Estados Unidos foi na tem-
porada de 1957-1958, quando 116 mil morreram.

O total de casos de coronavírus nos EUA ultrapassou 1,7
milhão. Alguns estados do sul viram novos casos surgirem na
semana passada, de acordo com análise de dados da Reuters do
Covid Tracking Project, um esforço voluntário para rastrear o
surto.

Mundialmente, os casos de coronavírus superaram 5,6 mi-
lhões, com mais de 350 mil mortes desde o início do surto na
China, no fim do ano passado. A pandemia chegou em seguida à
Europa e aos Estados Unidos.

A América do Sul agora está sofrendo o maior impacto do
surto, com o Brasil registrando o segundo maior número de ca-
sos no mundo.

Dos 20 países mais afetados, os Estados Unidos ocupam o
oitavo lugar com base em mortes per capita, de acordo com a
contagem da Reuters. Os EUA têm três mortes por 10 mil pes-
soas. A Bélgica é a primeira, com oito mortes por 10 mil, segui-
da pela Espanha, o Reino Unido e a Itália. (Agência Brasil)

Coreia do Sul
registra 79 novos
casos de covid-19

A Coreia do Sul registrou o seu maior aumento no número de
casos de coronavírus em um único dia em aproximadamente dois
meses. O total elevado resulta principalmente de um surto rela-
cionado com um centro de logística situado na região metropo-
litana de Seul.

Em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-fei-
ra, autoridades sanitárias informaram que 79 casos foram regis-
trados na quarta-feira. É o número mais elevado desde o início
de abril.

Além disso, o total é quase o dobro do número registrado no
dia anterior. Quarenta novas infecções foram confirmadas na ter-
ça-feira, dia antes do qual o total diário de casos estava em torno
de 20.

Até o momento, um centro de logística de Bucheon, perto de
Seul, é apontado como a origem de 69 casos. Uma concentração
de contágios foi identificada segunda-feira no local.

Desde o início de maio, a Coreia do Sul vem adotando uma
nova estratégia na crise. Procura possibilitar o retorno à vida
normal ao mesmo tempo em que toma medidas para prevenir a
propagação do vírus. A meta do governo é manter em 50 ou me-
nos o número diário de novos casos.

É a primeira vez que o número de casos ultrapassa a meta.
(Agência Brasil)

A taxa de desemprego no país
subiu para 12,6% no trimestre
encerrado em abril deste ano, se-
gundo dados da Pesquisa Nacio-

nal por Amostra de Domicílios
(Pnad), divulgada na quinta-feira,
(28) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A

taxa é superior aos 11,2% do tri-
mestre encerrado em janeiro.

Em relação ao trimestre en-
cerrado em abril de 2019, a taxa

ficou estatisticamente estável, já
que o índice de desemprego da-
quele período era de 12,5%.
(Agência Brasil)

Publicada com vetos lei sobre ajuda
financeira a estados e municípios

A lei que trata da ajuda finan-
ceira a estados, municípios e o
Distrito Federal para o combate
aos efeitos da pandemia do novo
coronavírus foi sancionada com
vetos pelo presidente Jair Bol-
sonaro. A Lei Complementar nº
173, de 27 de maio de 2020, está
publicada no Diário Oficial da
União de quinta-feira (28) e ga-
rante auxílio financeiro de até
R$ 125 bilhões aos entes, em
forma de envio direto de recur-
sos, suspensão do pagamento de
dívidas e renegociação com ban-
cos e organismos internacionais.

O presidente vetou um tre-
cho da lei que tratava dos salári-
os de servidores públicos. Com
o veto, esses trabalhadores fica-
rão sem reajuste salarial até o
fim de 2021. Durante a tramita-
ção no Congresso, parlamenta-
res excluíram algumas categori-
as desse congelamento, como

trabalhadores da educação, saú-
de e segurança pública, servido-
res de carreiras periciais, profis-
sionais de limpeza urbana e de
serviços funerários.

Ao vetar o trecho, Bolsonaro
justificou que essas exceções vi-
olam o interesse público ao dimi-
nuir a economia estimada com a
suspensão dos reajustes. “A título
de exemplo, a manutenção do re-
ferido dispositivo retiraria quase
dois terços do impacto esperado
para a restrição de crescimento da
despesa com pessoal”, diz a men-
sagem do presidente encaminha-
da do Congresso. Após a sanção,
os parlamentares têm 30 dias para
apreciar os vetos.

O controle de gastos é a con-
trapartida de governadores e pre-
feitos para receberem o auxílio.
Além da suspensão dos reajus-
tes, até o final de 2021 eles tam-
bém não poderão realizar con-

cursos públicos, exceto para re-
posição, ou criar despesa obri-
gatória de caráter continuado.

Também estão suspensos os
prazos de validade dos concur-
sos públicos federais homologa-
dos até 20 de março deste ano.
A suspensão será mantida até o
fim do estado de calamidade pú-
blica em vigor no país. Um dos
trechos da lei previa que essa
suspensão se estenderia a con-
cursos estaduais, distritais e
municipais. Bolsonaro, entretan-
to, vetou esse dispositivo, justi-
ficando que isso criaria obriga-
ção aos entes federados, o que
viola o pacto federativo e a au-
tonomia desses entes.

Recursos diretos
De acordo com o texto, a

União entregará, na forma de
auxílio financeiro, aos estados,
ao Distrito Federal e aos muni-

cípios, em quatro parcelas men-
sais e iguais, R$ 60 bilhões para
serem aplicados em ações de
enfrentamento à covid-19 e a
mitigação de seus efeitos finan-
ceiros. Desse valor, R$ 10 bi-
lhões são exclusivamente para
ações de saúde e assistência so-
cial. O projeto  ainda suspende
as dívidas de estados e municí-
pios com a União, inclusive os
débitos previdenciários parcela-
dos pelas prefeituras que vence-
riam este ano. Esse ponto pode
gerar um impacto de R$ 60 bi-
lhões à União.

Na utilização dos recursos,
prefeitos e governadores darão
preferência às microempresas e
às empresas de pequeno porte
em todas as aquisições de pro-
dutos e serviços, seja por con-
tratação direta ou por exigência
dos contratantes para subcontra-
tação. (Agência Brasil)

Nível de ocupação atinge menor
patamar em oito anos, diz IBGE

O nível de ocupação dos bra-
sileiros ficou em 51,6% no tri-
mestre encerrado em abril deste
ano. O dado representa o percen-
tual de brasileiros em idade de
trabalhar que estão efetivamente
ocupados. Esse é o patamar mais
baixo do indicador desde o iní-
cio da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad-Contínua), em 2012.

No trimestre encerrado em
janeiro, o nível de ocupação che-
gou a 54,8%. Em abril do ano
passado, a taxa era de 54,2%.

A população ocupada ficou
em 89,2 milhões de pessoas
no trimestre finalizado em
abril, queda de 5,2% em rela-
ção a janeiro deste ano (4,9
milhões de pessoas a menos)
e de 3,4% em relação a abril
do ano passado (3,1 milhões
de pessoas). As quedas em am-
bos tipos de comparação foram
recordes.

O total de desempregados no
Brasil no trimestre encerrado
em abril deste ano chegou a 12,8
milhões de pessoas. O contin-
gente é 7,5% superior ao obser-
vado no trimestre encerrado em
janeiro deste ano, que era de

11,9 milhões de desocupados.
Na comparação com o trimes-
tre findo em abril de 2019 (13,2
milhões), o contingente de de-
socupados ficou estatisticamen-
te estável.

Na comparação com janeiro
deste ano, as maiores perdas de
postos de trabalho foram obser-
vadas na construção (-13,1%),
alojamento e alimentação (-
12,4%) e serviços domésticos (-
11,6%). Apenas administração
pública teve criação de postos de
trabalho (1,8%).

Em relação a abril do ano
passado, os setores com mais
perdas continuaram sendo cons-
trução (-10,2%), serviços do-
mésticos (-10,1%) e alojamen-
to e alimentação (-9,3%).

Entre os tipos de ocupação,
os setores que mais sentiram
a perda de postos de trabalho,
na comparação com janeiro,
foram os empregados sem
carteira: no setor privado (-
13,2%) e nos serviços domés-
ticos (-12,6%).

Já na comparação com abril
do ano passado, as perdas de pos-
tos de trabalho mais expressivas
foram no serviço privado sem car-

teira (-9,7%), trabalhadores do-
mésticos (-10,1%), empregadores
sem CNPJ (-13%) e trabalhado-
res familiares auxiliares (-11,2%).

O número de empregados
com carteira de trabalho assina-
da no setor privado caiu para
32,2 milhões de pessoas, menor
nível da série histórica, recuan-
do 4,5% ante o trimestre anteri-
or e 2,8% frente ao mesmo tri-
mestre de 2019.

A taxa de informalidade tam-
bém atingiu mínimo histórico (da
série iniciada em 2016), de 34,6
milhões de trabalhadores, ou
38,8% da população ocupada. No
trimestre anterior, a taxa havia
sido 40,7% e no trimestre encer-
rado em abril de 2019, 40,9%.

O rendimento real habitual
do trabalhador (R$ 2.425) subiu
2% ante o trimestre anterior e
2,5% relação ao mesmo trimes-
tre de 2019.

Subutilização
A população subutilizada,

isto é, aquela que poderia está
desempregada ou que poderia
trabalhar mais horas do que tra-
balha, chegou a 28,7 milhões,
recorde da série histórica, 8,7%

acima do trimestre encerrado em
janeiro deste ano mas ficando
estatisticamente estável em re-
lação a abril de 2019.

A taxa composta de subutili-
zação ficou em 25,6%, valor re-
corde para a série, acima dos
23,2% de janeiro e dos 24,9%
de abril de 2019.

A população fora da força de
trabalho (70,9 milhões de pes-
soas) apresentou novo recorde
na série iniciada em 2012, com
alta de 7,9% (mais 5,2 milhões
de pessoas) em relação ao tri-
mestre anterior e de 9,2% (mais
6 milhões) na comparação com
abril de 2019.

A população desalentada (ou
seja, aquelas que desistiram de
procurar emprego) chegou a 5
milhões, mais um recorde da
série, crescendo 7% em relação
ao trimestre anterior e estabili-
dade estatística em relação a
abril de 2019.

Outro recorde foi o percen-
tual de desalentados em relação
à população na força de trabalho
ou desalentada: 4,7%. A taxa é
superior à de janeiro (4,2%) e à
de abril do ano passado (4,4%).
(Agência Brasil)

Caixa abre no próximo sábado para
saque de auxílio emergencial

A Caixa vai abrir 2.213 agên-
cias no próximo sábado (30),
das 8h às 12h, para atendimento
aos beneficiários do auxílio
emergencial que receberam a
primeira parcela até 30 de abril,
nascidos em janeiro e que quei-
ram fazer o saque em espécie do
benefício. A partir desta data,
também será possível a transfe-
rência do benefício para contas
da Caixa ou de outros bancos.

Em época de pandemia, o au-
xílio emergencial está sendo pago
a trabalhadores informais, micro-
empreendedores individuais, au-
tônomos e desempregados.

Antes de ir a uma agência, ori-
enta a Caixa, os clientes devem
consultar as unidades que estarão
abertas em sua localidade.

Desde o dia 20 de maio, foi
creditado em 31 milhões de con-
tas o pagamento da segunda par-
cela, totalizando R$ 20,3 bi-
lhões.

Outras datas
Nesta sexta-feira, (29), ter-

minam os escalonamentos defi-
nidos para pagamento da segun-
da parcela aos beneficiários do
auxílio emergencial que inte-
gram o Bolsa Família, contem-

plando 9,5 milhões de pessoas,
e para o pagamento da primeira
parcela aos 8,3 milhões que ain-
da não tinham recebido o recur-
so, totalizando R$ 5,3 bilhões.

Segundo a Caixa, mesmo
após o encerramento desses
prazos, os valores do auxílio
continuarão disponíveis para
recebimento.

Horário de chegada
A Caixa reforça que não é

preciso madrugar nas filas. To-
das as pessoas que chegarem às
agências durante o horário de
funcionamento, das 8h às 12h,

serão atendidas. Elas vão rece-
ber senhas e, mesmo com as uni-
dades fechando às 12h, o aten-
dimento continua até o último
cliente.

O banco informou ainda que
fechou parceria com 1.190 pre-
feituras em todo o país para re-
forçar a organização das filas e
manter o distanciamento míni-
mo de 2 metros entre as pesso-
as. De acordo com a Caixa, a tri-
agem nas filas foi reforçada, de
forma que aqueles que não es-
tão na data respectiva de paga-
mento em espécie não permane-
çam no local.  (Agência Brasil)

Auxílio emergencial com valor menor
pode custar R$ 17 bi por mês

A prorrogação do auxílio
emergencial com o valor da par-
cela reduzido dos atuais R$ 600
por R$ 200 vai gerar custo de R$
17 bilhões por mês, disse o se-
cretário especial de Fazenda do
Ministério da Economia, Waldery
Rodrigues Junior, em audiência
virtual da Comissão Mista desti-
nada a acompanhar a situação fis-
cal e a execução orçamentária e
financeira das medidas relaciona-
das ao coronavírus (covid-19).

Em tempos de pandemia, o
auxílio emergencial está sendo
pago a trabalhadores informais,
microempreendedores individu-
ais, autônomos e desempregados.
De acordo com o secretário, atu-
almente, os gastos do governo
com o pagamento do benefício
estão em torno R$ 152 bilhões,
uma média de aproximadamente
R$ 51,5 bilhões por mês.

“É um programa extrema-
mente importante, mas é caro, é

um programa que, colocado em
perspectiva, tem-se que analisar
a efetividade e o custo dele. En-
tão, pode haver, sim, prorroga-
ção. Uma prorrogação, por
exemplo, de R$ 200 vai impli-
car um custo, por mês, de apro-
ximadamente R$ 17 bilhões.
Portanto, nós estamos com aten-
ção e queremos, com cada mo-
vimento, dar prioridade às cama-
das mais vulneráveis, aos seg-
mentos mais vulneráveis da po-

pulação”, disse Waldery.
De acordo com o secretário,

“muito provavelmente” o auxílio
será prorrogado, mas o valor a ser
pago terá como referência o pro-
grama Bolsa Família, que custa
menos para os cofres públicos –
R$ 29 bilhões, por mês. Ele dis-
se ainda que o auxílio não deve
ser prorrogado por muito tempo.
“Não cabe uma extensão muito
prolongada nas nossas contas”,
afirmou. (Agência Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
disse na quinta-feira, (28) que a
operação da Polícia Federal (PF)
desencadeada na quarta-feira, (27),
autorizada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), tem como objetivo
censurar as mídias sociais e atin-
gir quem o apoia. “Estão perseguin-
do gente que apoia o governo de
graça. Querem tirar a mídia que eu
tenho a meu favor sob o argumen-
to mentiroso de fake news. Não te-
remos outro dia igual ontem, che-
ga, chegamos no limite”, disse, em
pronunciamento à imprensa ao dei-
xar o Palácio da Alvorada na
manhã de quinta-feira.

Os mandados de busca e
apreensão cumprido na quarta-
feira, foram autorizados pelo
ministro Alexandre de Moraes,
relator do chamado inquérito das
fake news no STF. O inquérito
tem por objetivo apurar a exis-
tência de esquemas de financia-
mento por empresários e divul-
gação em massa nas redes soci-

ais de notícias falsas e ofensas
contra autoridades da República.

De acordo com Bolsonaro,
a equipe de governo trabalhou na
quarta-feira, o dia todo e, por
volta da meia-noite, entrou com
habeas corpus contra a operação.
Para ele, as pessoas alvos dos man-
dados tiveram sua propriedade pri-
vada violada e sua honra atentada
ao serem surpreendidas com a PF
batendo em suas casas. “Nunca tive
intenção de controlar a Polícia Fe-
deral, pelo menos isso serviu para
mostrar ontem. Mas, obviamente,
ordens absurdas não se cumprem.
E nos temos que botar um limi-
te nessas questões.”

Bolsonaro disse que está à
disposição para conversar com
os presidentes dos outros pode-
res e que respeita as instituições
e criticou decisões monocráti-
cas. “Ontem foi o último dia e
eu peço a Deus que ilumine as
poucas pessoas que ousam se
julgar melhor e mais poderosas

que os outros, que se coloquem
no seu devido lugar, que nos res-
peitemos. Não podemos falar
em democracia sem um Judici-
ário independente, um Legisla-
tivo independente para que pos-
sam tomar decisões, não mono-
craticamente, por vezes, mas as
questões que interessam ao povo
como um todo que tomem, mas
de modo que seja ouvido o co-
legiado”, disse.

Para Bolsonaro, é preciso
que as autoridades sejam humil-
des e corrijam o que, por ventu-
ra, fizeram de errado. “Eu já er-
rei e me desculpei, os outros
devem fazer a mesma cosia. Essa
crise, que está aparecendo aí,
não interessa para ninguém”, dis-
se, pedindo que “não mergulhem
o Brasil numa crise política” e
usem “a sua caneta ou seu voto
para o bem do nosso país”.

O presidente argumentou
ainda que a operação de quarta-
feira, foi um atentado às liber-

dades individuais e à liberdade
de expressão. Segundo ele, as
mídias sociais são complemen-
tares à mídia tradicional e o cha-
mado “gabinete do ódio” é uma
invenção em que algumas pesso-
as acreditam. “Essa mídia social
me trouxe à Presidência, sem ela
não estaria aqui. Não gastei nada,
nunca tive nada de recurso para
fazer campanha, foi o povo que
me colocou aqui”, disse.

De acordo com o ministro
Alexandre de Moraes, o chama-
do “gabinete do ódio” é apontado,
nos depoimentos de parlamenta-
res ouvidos no inquérito, como a
associação criminosa “dedicada à
disseminação de notícias falsas,
ataques ofensivos a diversas pes-
soas, às autoridades e às Institui-
ções, dentre elas o Supremo Tri-
bunal Federal, com flagrante con-
teúdo de ódio, subversão da ordem
e incentivo à quebra da normali-
dade institucional e democráti-
ca”. (Agência Brasil)

O presidente do Congresso
Nacional, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) publicou
ato no Diário Oficial da União
(DOU) que prorroga por 60
dias a validade da Medida Pro-
visória nº 934/2020.

A MP estabelece normas
excepcionais sobre o ano leti-
vo da educação básica e do en-
sino superior em 2020, em ra-
zão do enfrentamento da situa-
ção de emergência de saúde
pública por causa da pandemia

Alcolumbre prorroga
validade da MP que
flexibiliza ano letivo

de covid-19.
Entre outras decisões, a

MP dispensa, em caráter ex-
cepcional, a obrigatoriedade de
observância ao mínimo de dias
de efetivo trabalho escolar pre-
visto na Lei de Diretrizes e ba-
ses da Educação.

Desde o dia 16 de maio, a
MP tramita com prazo de ur-
gência e aguarda ser votada na
Câmara dos Deputados para
posterior votação no Senado
Federal. (Agência Brasil)

Número de mortos por covid-19
chega a 4.856 no estado do Rio

O estado do Rio de Janeiro
informou mais 251 óbitos e 2,3
mil casos confirmados da covid-
19. De acordo com o balanço di-
vulgado na quinta-feira, (28), o
total de infecções diagnostica-
das nos municípios fluminenses
chegou a 44.866, e o número de
vítimas a 4.856.

Apesar de terem sido acres-
centados no balanço de quinta-
feira (28), os casos e mortes não
necessariamente ocorreram nas
últimas 24 horas. Os números
refletem os resultados de testes
laboratoriais, que muitas vezes

levam dias para ficar prontos e
podem sair depois da morte dos
doentes, por exemplo.

O número de recuperados da
covid-19 não foi atualizado e
continua em 31.934. Segundo a
Secretaria de Estado de Saúde,
há 1.286 mortes em investiga-
ção e, em 259, o vírus do novo
coronavírus (covid-19) foi des-
cartado.

O município do Rio de Janei-
ro superou na quinta-feira, (28)
o patamar de 25 mil casos con-
firmados, com 25.974 infecta-
dos. Desde o início da pandemia,

3.293 vítimas testaram positivo
para coronavírus na cidade.

Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, chegou a 220 víti-
mas, o segundo maior número
de mortos no estado. Apesar dis-
so, a cidade tem 1.291 casos
confirmados, número menor do
que Niterói, com 2.293 casos, e
Nova Iguaçu, com 1.380.

As 10 cidades fluminenses
com mais óbitos estão na região
metropolitana. Além do Rio de
Janeiro e Duque de Caxias, com-
pletam a lista Nova Iguaçu (159),
São Gonçalo (133), Niterói

(99), Belford Roxo (93), Magé
(82), São João de Meriti (77),
Itaboraí (70) e Mesquita (54).

No interior, a cidade com
mais vítimas é Petrópolis (41),
na Região Serrana. Volta Redon-
da (33), no Sul Fluminense; An-
gra dos Reis (30), na Costa Ver-
de, e Araruama (25), na Região dos
Lagos, são as outras cidades fora
do Grande Rio com mais mortes.
Já em número de casos confirma-
dos, Macaé, no litoral norte, é a
cidade do interior com o número
mais expressivo, com 682 diag-
nósticos. (Agência Brasil)

Maia defende
prorrogação do

auxílio emergencial
O presidente da Câmara dos

Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), defendeu a perma-
nência por mais tempo do paga-
mento do auxílio emergencial,
no atual valor, por causa da para-
lisação de atividades econômi-
cas no país em razão das medi-
das de distanciamento social para
evitar maior propagação do novo
coronavírus.

O pagamento do auxílio, ini-
ciado em abril, está previsto em
três parcelas mensais de R$ 600.
No caso de mães chefes de fa-
mília, o benefício é dobrado, no
valor de R$ 1,2 mil. A Caixa Eco-
nômica Federal começou a pa-
gar a segunda parcela no dia 18
de maio. O dinheiro é do Tesou-
ro Nacional. O governo avalia
prorrogar o pagamento do auxí-
lio em valor menor: R$ 200, que
resultaria em custo mensal de
R$ 17 bilhões, conforme previ-
sões da Secretaria Especial de
Fazenda.

“Eu acho que seria muito
ruim no quarto ou no quinto mês
qualquer mudança no valor de R$
600, mas compreendo a preocu-

pação do governo”, disse Rodri-
go Maia em entrevista coletiva
antes de iniciar sessão delibera-
tiva virtual da Câmara dos Depu-
tados que vota parecer sobre a
Medida Provisória nº 936/2020,
que permite a redução de salári-
os e jornada de trabalho ou sus-
pensão do contrato trabalhista
durante o estado de calamidade
pública.

Maia ponderou que é preci-
so encontrar “soluções para que
pelo menos no curto prazo a gen-
te possa manter o valor e depois
fazer uma escadinha reduzindo
esse valor.” Em sua avaliação,
uma alternativa seria compor
orçamento novo para a medida e
utilizar recursos de “uma parte
de programas que estão mal alo-
cados.” O arranjo proposto se-
ria provisório. “Talvez esse so-
matório nos dê as condições de
a gente manter por mais algum
período os R$ 600 e depois ten-
tar criar um programa oficial
permanente de renda mínima
com esses programas que já
existem no governo”, sugeriu.
(Agência Brasil)

Os restaurantes do programa
estadual Bom Prato estão ofe-
recendo refeições gratuitas,
em todo estado, até o final de
julho. No entanto, para poder
utilizar a gratuidade, o usuário
deverá estar cadastrado, pela
prefeitura onde está localiza-
do o restaurante, como popu-
lação em situação de rua não
albergada e sem acesso à assis-
tência alimentar.

O programa Bom Prato ofe-
rece refeições a R$ 0,50 (café
da manhã) e a R$ 1 (almoço ou
jantar). O programa conta com
58 unidades em funcionamento,
sendo 22 localizadas na capital,
11 na Grande São Paulo, 8 no li-
toral e 17 no interior.

A gratuidade para as pesso-

Bom Prato oferecerá
refeição gratuita à
população de rua

em São Paulo
as cadastradas será custeada
pelo governo do estado. Fica-
rão a cargo das prefeituras,
onde há restaurantes do progra-
ma, localizar e identificar os
beneficiários, bem como fazer
a entrega dos cartões de gratui-
dade e o monitoramento da pres-
tação dos serviços.

A refeição oferecida tem
cerca de 1.200 calorias, e é com-
posta por arroz, feijão, salada,
legumes, um tipo de carne, fari-
nha de mandioca, pãozinho, suco
e sobremesa – geralmente uma
fruta da época. Já no café da
manhã é oferecido leite com
café, achocolatado ou iogurte,
pão com margarina, requeijão ou
frios e uma fruta da estação.
(Agência Brasil)

Compras com auxílio emergencial
poderão ser pagas via celular

A partir desta sexta-feira,
(29), os beneficiários do auxí-
lio emergencial de R$ 600 – R$
1,2 mil para mães solteiras –
poderão pagar compras em cer-
ca de 3 milhões de estabeleci-
mentos comerciais em todo o
país por meio do celular. A Cai-
xa Econômica Federal está libe-
rando uma atualização do aplica-
tivo Caixa Tem que permite o
pagamento por meio de código
QR (uma forma mais avançada
do código de barras que pode ser
lido por câmeras de celulares).

Segundo o vice-presidente
de tecnologia do banco, Cláudio
Salituro, a ferramenta foi desen-
volvida em dez dias. A novidade
estará disponível nos estabele-
cimentos com maquininhas da
bandeira Elo. O banco informou
que maquininhas de outras ban-
deiras poderão aderir livremen-

te à novidade.
O presidente da Caixa, Pedro

Guimarães, disse que a grande
vantagem da ferramenta consis-
te em diminuir a necessidade de
saques em espécie do auxílio
emergencial, reduzindo as filas
nas agências. “Não precisa sacar.
Basta movimentar o dinheiro de
forma digital para fazer as com-
pras”, declarou.

Passo a passo
Primeiramente, o usuário

poderá acessar o aplicativo Cai-
xa Tem, usado para movimentar
as contas poupança digitais cri-
adas pelo banco, e escolher a
opção pagar na maquininha. Em
seguida, a câmera do celular au-
tomaticamente abrirá. O usuário
deverá apontá-la para o código
QR que aparecerá na maquini-
nha, conferir o valor da compra

a apertar o botão confirmar na
tela do celular.

Em seguida, a maquininha do
cartão imprimirá o recibo dizen-
do que a compra foi efetuada.
Uma via ficará com o estabele-
cimento. O cliente só pega a via
dele se quiser. Isso porque o
aplicativo Caixa Tem armazena-
rá cada compra, permitindo a
conferência do saldo.

“É muito simples e muito
fácil de fazer”, disse Salituro.
Ele acrescentou que o processo
ajudará no combate à pandemia
de coronavírus, à medida que o
beneficiário do auxílio emer-
gencial não precisará tocar na
maquininha nem digitar senhas.
“O processo é seguro e sem con-
tato físico com a maquininha”,
destacou.

A Caixa começou a liberar
na quinta-feira, a atualização

do aplicativo Caixa Tem para
celulares com o sistema An-
droid. Para celulares da Apple,
com o sistema iOS, a atuali-
zação que permite o pagamen-
to com código QR será libe-
rada até sábado (30).

Balanço
O banco apresentou um ba-

lanço da movimentação das con-
tas poupança digitais. Na quarta-
feira, (27), o aplicativo Caixa
Tem registrou 2,1 milhões de
transações digitais, num total de
R$ 647,4 milhões. Até agora, o
aplicativo permitia o pagamento
de boletos bancários, de contas
domésticas (água, luz, telefone e
gás) e de compras em sites par-
ceiros. Com a nova ferramenta,
será possível usar o aplicativo
para compras nos próprios esta-
belecimentos.  (Agência Brasil)

SP: altas hospitalares após tratamento
de covid-19 são quase 19 mil

A Secretaria da Saúde de São
Paulo informou na quinta-feira,
(28) que o número de pacientes
que tiveram alta após terem sido
assistidos em hospitais do esta-
do, por causa do novo coronaví-

rus, soma agora 18.955. O nú-
mero é hoje 2,7 vezes maior que
o total de óbitos, que neste mo-
mento está em 6.980.

O estado tem hoje 4.701 pessoas
internadas em unidades de terapia in-

tensiva (UTIs) e 7.805 em enfermari-
as para tratamento da covid-19, doen-
ça causada pelo novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos
de UTI destinados ao tratamen-
to de pacientes com a covid-19

é de 77,4% no estado e de
89,2% na Grande São Paulo.

O número de casos confirma-
dos chega 95.865, com o regis-
tro de mais 6.382 casos nas últi-
mas 24 horas. (Agência Brasil)

Pandemia pode levar 86 milhões de
crianças à situação de pobreza

Até o final deste ano, 86 mi-
lhões de crianças em todo o
mundo podem acabar em situa-
ção de pobreza, segundo avalia-
ção do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) e da
organização não governamental
Save The Children. A estimativa
das entidades considera que as
circunstâncias socioeconômi-
cas acentuadas durante a pande-
mia da covid-19 podem elevar
em 15% a parcela de crianças
que vivem sob essa condição.

Em países de baixa ou mé-
dia renda, há possibilidade de
que 672 milhões de crianças
vivam com um nível de renda

abaixo da linha da pobreza.
Aproximadamente dois terços
desse total estariam concentra-
das em países da África Subsa-
riana e do sul da Ásia.

Apesar da média global, cal-
cula-se que a agudização do ce-
nário será maior em países da
Europa e da Ásia Central, onde
o índice de pobreza deve subir
até 44%. Para a América Latina
e Caribe, o crescimento previs-
to é de 22%.

A diretora executiva do Uni-
cef, Henrietta Fore, pensa na
crise sanitária como o estopim
de uma “crise socioeconômi-
ca sem precedentes”. Segun-

do ela, as dificuldades finan-
ceiras enfrentadas pelas famí-
lias colocam sob risco “anos
de progresso em redução de
pobreza infantil”.

Em nota, as entidades des-
tacam que, antes da pandemia,
dois terços das crianças de
todo o mundo eram privadas
de acesso a “qualquer forma
de proteção social”, o que tor-
nava “impossível” para suas
famílias lidar com eventuais
choques na renda. Tais circuns-
tâncias, acrescentam, propicia-
vam maior chance de serem
mantidas em um “ciclo interge-
racional de pobreza”.

Em linhas gerais, o que o
Unicef e a Save The Children
recomendam é que as autorida-
des governamentais busquem
estruturar programas que ampa-
rem, efetivamente, a população,
como os de transferência de
renda e aqueles que garantem a
distribuição de merenda esco-
lar, além de preparar fundos que
possam ser usados futuramen-
te. Para as entidades, a prote-
ção social também depende do
alinhamento com outros fato-
res, como regime fiscal, am-
pliação de empregos, acesso à
rede de saúde e outros servi-
ços. (Agência Brasil)
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MF SS Mooca Locação de Espaço S.A.
CNPJ/MF nº 19.974.361/0001-67

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Método Indireto
Demonstrações do ResultadoBalanços Patrimoniais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 
(não auditado) 16.810 – (247) 16.563

Aumento de capital 3.400 – – 3.400
Prejuízo do exercício – – (1.176) (1.176)
Saldos em 31/12/2018 
(não auditado) 20.210 – (1.423) 18.787

Aumento de capital 38 3.537 – 3.575
Prejuízo do exercício – – (7.239) (7.239)
Saldos em 31/12/2019 20.248 3.537 (8.662) 15.123

Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
(não auditado)

Prejuízo dos exercícios (7.239) (1.176)
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários (7.239) (1.176)

2019 2018
(não auditado)

Receita operacional líquida 843 309
Custos da Operação (1.337) (719)
Lucro bruto (494) (410)
Despesas operacionais: Despesa com pessoal (72) (60)
Despesas Gerais e Administrativas (1.184) (704)
Despesas Tributárias (3) (2)
Perda por Impairment – PPI (5.400) –
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro (7.153) (1.176)

Resultado financeiro líquido (10) 35
Receitas financeiras 15 47
Despesas financeiras (25) (12)
Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (7.163) (1.141)
Impostos IRPJ e CSLL (76) (35)
Prejuízo dos exercícios (7.239) (1.176)

2019 2018 01/01/2018
Ativo (não auditado) (não auditado)
Circulante 123 1.595 1.472
Caixa e equivalentes de caixa 64 1.550 1.466
Contas a receber 46 25 –
Créditos diversos 13 13 6
Tributos a Recuperar – 7 –
Não circulante 15.036 20.127 19.842
Imobilizado 58 32 5
Propriedade para investimentos 14.978 20.095 19.837
Total do ativo 15.159 21.722 21.314

2019 2018 01/01/2018
Passivo (não auditado) (não auditado)
Circulante 36 2.935 4.752
Fornecedores – 2.899 4.745
Obrigações tributárias 32 30 7
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – 1 –
Adiantamento de clientes 4 5 –
Patrimônio líquido 15.123 18.787 16.562
Capital social 20.248 20.210 16.810
Reserva de capital 3.537 – –
Prejuízos acumulados (8.662) (1.423) (248)
Total do passivo e patrimônio 
líquido 15.159 21.722 21.314

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor   Thomas Daniel Conway – Diretor
Erik Keiiti Lima de Moura – Contador CRC 1SP 234.559/O-3

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(não 

auditado)
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (7.163) (1.141)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação e amortização 280 135
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6 4
Perda por impairment – PPI 5.400 –
Variações nas contas de ativo e passivo: Contas a receber (27) (29)
Créditos Diversos – (7)
Tributos a Recuperar 7 (6)
Fornecedores (2.899) (1.846)
Obrigações tributárias (10) 9
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1) –
Adiantamento de clientes (1) 6
Imposto de renda e contribuição social pagos (63) (21)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (4.471) (2.896)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (44) (34)
Adições de propriedade para investimentos (546) (386)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (590) (420)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 3.575 3.400
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 3.575 3.400

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (1.486) 84
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 1.550 1.466
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 64 1.550
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (1.486) 84

REC SS Clínicas Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 28.877.837/0001-32

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Demonstrações do Resultado Demonstrações dos Resultado Abrangente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2019 2018
Ativo | Circulante 3.771 181
Caixa e equivalentes de caixa 3.700 152
Contas a receber 19 19
Créditos diversos 44 10
Tributos a Recuperar 2 –
Despesas Antecipadas 6 –
Não circulante 18.128 15.980
Propriedade para investimentos 18.128 15.980
Total do ativo 21.899 16.161
Passivo | Circulante 71 65
Fornecedores – 11
Partes Relacionadas. 6 2
Obrigações tributárias 10 25
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7 3
Dividendos obrigatórios 48 24
Não circulante 18 9
Impostos Diferidos 18 9
Patrimônio líquido 21.810 16.087
Capital social 16.021 16.021
Adiantamentos para futuro aumento de capital 5.650 –
Reserva Legal 10 5
Reserva de Lucro 129 61
Total do passivo e patrimônio líquido 21.899 16.161

2019 2018
Receita operacional líquida 206 198
Custo de Operação (58) (60)
Lucro bruto 148 138
Despesas operacionais: Despesa com pessoal (21) (13)
Despesas Gerais e Administrativas (4) –
Outras receitas/despesas (17) (1)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 106 124
Resultado financeiro líquido 24 5
Receitas financeiras 26 8
Despesas financeiras (2) (3)
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social 130 128
Impostos IRPJ e CSLL diferidos (9) (9)
Impostos IRPJ e CSLL (24) (24)
Lucro/Prejuízo do exercício 97 95

2019 2018
Lucro/Prejuízo do exercício 97 95
Total dos resultados abrangentes do exercício, liquido 
dos efeitos tributários 97 95

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social 130 128
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação e amortização 12 12
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo: Contas a receber – (19)
Créditos Diversos (34) (10)
Despesas Antecipadas (6) –
Tributos a Recuperar (2) –
Fornecedores (11) 11
Partes Relacionadas (Passivo) 4 2
Obrigações tributárias (39) 1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (4) 3
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 58 129
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (2.160) (15.992)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (2.160) (15.992)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 5.650 –
Integralização de Capital Social – 16.000
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 5.650 16.000

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 3.548 137
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 152 15
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.700 152
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 3.548 137

Reserva Lucros/

Capital 
social

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

Lucros

Prejuízos 
acumu-

lados AFAC

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 1 – – (6) 20 15
Aumento de capital 16.020 – – – (20) 16.000
Lucro líquido do exercício – – – 95 – 95
Reserva Legal – 5 – (5) – –
Dividendos obrigatórios – – – (24) – (24)
Reserva de Lucros – – 61 (61) – –
Saldos em 31/12/2018 16.021 5 61 – – 16.087
AFAC – – – – 5.650 5.650
Reserva Legal – 5 – (5) – –
Dividendos obrigatórios – – – (24) – (24)
Reserva de Lucro – – 68 (68) – –
Lucro líquido do exercício – – – 97 – 97
Saldos em 31/12/2019 16.021 10 129 – 5.650 21.810

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor

Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

FERTIMPORT S.A.
CNPJ nº 53.004.313/0001-84

 Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Nos termos da Lei e dos Estatutos Sociais, submetemos à consideração de Vossas Senhorias os Balanços Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados, das Mutações dos Patrimônios Líquidos, dos Fluxos 
de Caixas e/ou notas explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Permanecemos à disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. 
 Santos (SP), maio de 2020 A Administração

Balanços Patrimoniais levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativo 2019 2018
Circulante 14.706 26.721
Caixa e equivalentes de caixa 1.436 13.940
Contas a receber de clientes 2.656 2.388
Impostos a recuperar 1.407 2.561
Partes relacionadas 6.857 6.053
Dividendos a receber 187 –
Outras contas a receber 2.163 1.779
Não Circulante 49.266 23.790
Impostos diferidos 8.104 6.864
Impostos a recuperar 554 538
Outras contas a receber 1 46
Investimentos em controladas e coligadas 39.699 15.026
Imobilizado 859 1.252
Intangível 49 64
Total do Ativo 63.972 50.511

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 9.515 22.218
Fornecedores 3.035 661
Partes relacionadas 1.876 8.751
Obrigações sociais e tributárias 1.459 2.987
Impostos a recolher 1.158 7.567
Adiantamento de clientes 1.699 2.252
Dividendos a pagar 288 –
Não Circulante 14.537 13.189
Provisão para riscos tributários, cíveis, 
 trabalhistas e previdenciários 5.692 5.847
Provisão para benefícios pós-emprego 8.784 7.305
Outras contas a pagar 61 37
Patrimônio Líquido 39.920 15.104
Capital social 15.942 15.942
Reserva de capital 941 941
Reserva legal 3.188 3.188
Reserva de lucros 53.064 24.544
Outros resultados abrangentes (33.215) (29.511)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 63.972 50.511

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 28.808 27.769
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 276 354
 Custo residual do ativo intangível baixado 138 91
 Resultado de equivalência patrimonial (26.562) (20.364)
 IR e CS correntes e diferidos 513 8.073
 Provisão (reversão de provisão) para perda
  de crédito esperada 127 (60)
 Provisão para benefícios pós-emprego 860 (657)
 Provisão para participação nos resultados 640 1.349
 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 356 643

5.156 17.198
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (395) 5.074
 Impostos a recuperar 1.138 523
 Partes relacionadas (804) 8.908
 Dividendos recebidos – 41.773
 Outros ativos (339) (1.462)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
 Fornecedores 2.374 (2.994)
 Obrigações sociais e tributárias (2.168) (860)
 Impostos a recolher 2.924 (2.547)
 Partes relacionadas (6.875) (5.006)
 Provisão para benefícios pós-emprego (2.360) 541
 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (512) (639)
 Adiantamento de clientes (553) (1.459)
 Outras contas a pagar 24 (2.140)
Caixa gerado pelas operações (2.390) 56.910
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.108) (1.208)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
  operacionais (12.498) 55.702
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Redução de aplicações financeiras:
 Aquisição de imobilizado (6) (30)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (6) (30)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Distribuição de dividendos – (78.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento – (78.000)
Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (12.504) (22.328)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 13.940 36.268
No fim do exercício 1.436 13.940
Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa (12.504) (22.328)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Outros
Capital Reserva Reserva Reserva Lucros resultados
social de capital legal de lucros acumulados abrangentes Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 15.942 941 3.188 74.775 – (26.954) 67.892
Lucro líquido do exercício – – – – 27.769 – 27.769
Perda na mudança de premissas atuariais líquida de impostos – – – – – (1.083) (1.083)
Ajustes acumulados de conversão – – – – – (1.474) (1.474)
Dividendos pagos – – – (78.000) – – (78.000)
Retenção de lucros – – – 27.769 (27.769) – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 15.942 941 3.188 24.544 – (29.511) 15.104
Lucro líquido do exercício – – – – 28.808 – 28.808
Perda na mudança de premissas atuariais líquida de impostos – – – – – (1.994) (1.994)
Ajustes acumulados de conversão – – – – – (1.710) (1.710)
Dividendos a pagar – – – (288) – – (288)
Retenção de lucros – – – 28.808 (28.808) – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 15.942 941 3.188 53.064 – (33.215) 39.920

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$,  
com exceção para a quantidade de ações)

1. Contexto Operacional:  A Fertimport S.A. (a seguir denominada 
“Fertimport” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede no município de Santos, Estado de São Paulo. A Companhia tem 
como objeto social e atividade preponderante a prestação de serviços de 
comissária de despachos aduaneiros, agenciamento, planejamento, 
coordenação e acompanhamento de transporte de cargas modais, 
agenciamento de navios, estiva e desestiva de cargas e operação portuária, 
bem como atividades correlatas à logística de comércio exterior, podendo 
participar de outras sociedades ou delas desvincular-se. 2. Patrimônio 
Líquido:  2a) Capital Social: O capital social integralizado em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, no valor de R$15.942, está representado por 
228.571.429 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A 
composição do capital social subscrito e integralizado em 2019 está 
demonstrada como segue:
Sócios Ações Ordinárias Valor %
Bunge Alimentos S.A. 228.571.428 15.940 99,99%
Bunge Cooperatief UA 1 2 0,01%
Total 228.571.429 15.942 100%

Demonstração do Resultado  
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2019  

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Receita Líquida de Vendas e Serviços 12.966 13.677
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (9.674) (9.979)
Lucro Bruto 3.292 3.698
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (186) (847)
Gerais e administrativas (2.192) (7.276)
Resultado de equivalência patrimonial 26.562 20.364
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (821) 8.192

23.363 20.433
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 26.655 24.131
Resultado Financeiro, Líquido
Receitas financeiras 1.627 9.185
Despesas financeiras (147) (250)
Variação cambial, líquida 1.186 2.776

2.666 11.711
Lucro antes do IR da CS 29.321 35.842
Imposto de renda e contribuição social corrente (775) (7.523)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 262 (550)
Lucro Líquido do Exercício 28.808 27.769

2b) Reserva de Lucros: 2b.1 - Reserva Legal: Conforme a Lei das 
Sociedades por Ações, a Companhia apropria 5% do seu lucro líquido 
anual para a reserva legal, até que esta atinja 20% do valor do capital 
social. A Companhia possui R$3.188 a título de reserva legal em 2019 e 
2018. 2b.2 - Retenção de Lucros: Em conformidade com o artigo 196 da Lei 
6.404/76, a retenção de lucros no montante de R$ 53.064 (R$ 24.544 em 
2018), está sujeita à destinação para atender aos planos de investimentos 
da Companhia, conforme orçamento de capital a ser deliberado em 
Assembleia Geral Ordinária. 

A Diretoria       
Contador: Ulisses Eduardo de Oliveira - BA-024834/O-6

TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A. - TERMAG
C.N.P.J. 05.535.627/0001-60

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 38.181 7.590
Contas a receber de clientes 27.327 9.335
Estoques 1.985 1.971
Impostos a recuperar 326 260
Partes relacionadas 8.634 11.572
Outras contas a receber 2.733 2.155
Total do ativo circulante 79.186 32.883
Não Circulante
Impostos a recuperar 3.753 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.357 3.766
Depósitos judiciais e cauções 1.758 1.484
Partes relacionadas 24.817 28.571
Outras contas a receber – 221
Imobilizado 111.775 123.799
Ativos de direito de uso 41.221 –
Intangível 1.734 1.986
Total do ativo não circulante 188.415 159.827

  
Total do Ativo 267.601 192.710

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante
Fornecedores 5.738 5.038
Passivo de arrendamento mercantil 7.143 –
Partes relacionadas 220 185
Empréstimos com partes relacionadas – 134.995
Adiantamentos de clientes 25 1.627
Obrigações trabalhistas 4.049 4.308
Impostos a recolher 2.287 1.713
Dividendos a pagar 311 –
Outras contas a pagar 8.128 11.338
Total do passivo circulante 27.901 159.204
Não Circulante
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 2.685 2.651
Provisão para benefícios pós-empregos 12 –
Passivo de arrendamento mercantil 35.283 –
Empréstimos com partes relacionadas 142.795 –
Provisão para desmobilização de ativos 1.057 1.066
Outras contas a pagar 26.546 29.293
Total do passivo não circulante 208.378 33.010
Patrimônio Líquido
Capital social 50 50
Reserva legal 10 10
Reserva de lucros 31.276 466
Outros resultados abrangentes (14) (30)
Total do patrimônio líquido 31.322 496
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 267.601 192.710

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Capital Social 
Integralizado

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Dividendos adicional 
proposto

Lucros 
acumulados

Outros resultados 
abrangentes Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 50 10 10.473 – – (16) 10.517
Lucro líquido do exercício – – – – 18.493 – 18.493
Dividendos distribuídos – – (28.500) – – – (28.500)
Perda na mudança de premissas
 atuariais líquido de imposto – – – – – (14) (14)
Reserva de lucros – – 18.493 – (18.493) – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 50 10 466 – – (30) 496
Lucro líquido do exercício – – – – 31.121 – 31.121
Dividendos distribuídos – – (311) – – – (311)
Dividendos propostos – – – 30.689 (30.689) – –
Ganho na mudança de premissas
 atuariais líquido de imposto 16 16
Reserva de lucros – – 432 – (432) – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 50 10 587 30.689 – (14) 31.322

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em  
31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.121 18.493
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 19.242 12.034
 Juros de empréstimos com partes relacionadas 7.801 8.016
 Despesas de juros sobre operações de arrendamento 2.286 –
 Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível 1.300 1
 Imposto de renda e contribuição social correntes
  e diferidos 15.591 9.241
 Provisão (reversão de provisão) para perda
  de crédito esperada (1.181) 1.827
 Provisão (reversão) para desmobilização de ativos (9) 813
 Provisão (reversão) para perdas de peças de reposição,
  classificadas no ativo imobilizado (430) 17
 Provisão para participação nos lucros e resultados 2.144 2.561
 Provisão para benefícios e custos com aposentadoria 24 –
 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 46 462

77.935 53.465
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (16.811) (7.544)
 Estoques (14) 155
 Impostos a recuperar (66) 1.405
 Outras contas a receber (357) 768
 Depósitos judiciais e cauções (274) 190
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 700 1.129
 Adiantamentos de clientes (1.602) 1.060
 Obrigações trabalhistas (2.403) (2.065)
 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas – (214)
 Impostos a recolher 574 169
 Outras contas a pagar (5.957) 40.252
 Partes relacionadas 7.193 (40.058)
Caixa proveniente das operações 58.918 48.712
 Pagamento de juros sobre operações de arrendamento (2.159) –
 Imposto de renda e contribuição social pagos (15.191) (10.391)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 41.568 38.321
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado (3.209) (4.967)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (3.209) (4.967)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Contraprestação paga de arrendamentos (7.302) –
Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos – (28.500)
Pagamentos de principal de empréstimos
 com partes relacionadas (466) (571)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (7.768) (29.071)
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 30.591 4.283
Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldos no início do exercício 7.590 3.307
Saldos no fim do exercício 38.181 7.590
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 30.591 4.283

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em  
31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

2019 2018
Receita Líquida de Serviços 123.415 105.408
Custo dos serviços prestados (69.214) (68.472)
Lucro Bruto 54.201 36.936
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas 1.181 (1.827)
Gerais e administrativas (240) (243)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 162 (74)

1.103 (2.144)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 55.304 34.792
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 1.555 1.297
Despesas financeiras (10.092) (8.069)
Variação cambial, líquida (55) (286)

(8.592) (7.058)
Lucro antes do Imposto de Renda
 e da Contribuição Social 46.712 27.734
Imposto de renda e contribuição social - correntes (15.191) (10.391)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (400) 1.150
Lucro Líquido do Exercício 31.121 18.493

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, com exceção para a quantidade de ações)

1. Contexto Operacional: O Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag 
(“a seguir denominado” Termag” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado com sede no município de Guarujá, Estado de 
São Paulo. A Companhia tem como objetos sociais e atividades 
preponderantes a implantação e operação de instalações portuárias em 
geral e a exploração comercial de um terminal portuário localizado na 
margem esquerda do Porto de Santos, para movimentação de granéis 
sólidos e líquidos e de outras mercadorias afins e compatíveis. 2. 
Patrimônio Líquido: 2 a) Capital Social: O capital social subscrito da 
Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é de R$500 representado 
por 500.000 ações ordinárias, sem valor nominal, sendo 300.000 ações 
ordinárias Classe A, 100.000 ações Classe B e 100.000 ações Classe C, 
todas com direito a voto. O capital integralizado é de R$50 e corresponde a 
10% do total subscrito, conforme quadro a seguir:

Valor %
 Capital social subscrito 500 100,00
 (–) Capital social a integralizar (450) 90,00
 Capital social integralizado 50 10,00
A composição do capital social subscrito e integralizado em  
31 de dezembro de 2019 está demonstrada como segue:

Acionistas
Ações 

ordinárias %

Capital 
Social 

Subscrito

Capital 
a inte- 

gralizar

Capital 
integra- 

lizado
Fertimport S.A. 300.000 60,00 300 (270) 30
Bunge Fertilizantes S.A. 100.000 20,00 100 (90) 10
Rumo Malha Norte S.A. 100.000 20,00 100 (90) 10

500.000 100,00 500 (450) 50
2b) Reserva de Lucros: 2b.1 - Reserva Legal: Constituída inicialmente 
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido no fim do exercício social 
limitada a 20% do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei 
nº 6.404/76. 2b.2 - Retenção de Lucros: Em conformidade com o artigo 
196 da Lei nº 6.404/76, a retenção de lucros no montante de R$ 31.276  
(R$ 466 em 2018), está sujeita à destinação para atender aos planos de 
investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital a ser  
deliberado em Assembleia Geral Ordinária.

A Diretoria 

Contador: Ulisses Eduardo de Oliveira - CRC BA-024834/O-6

Prezados Acionistas: Nos termos da Lei e dos Estatutos Sociais, submetemos à consideração de Vossas Senhorias os Balanços Patrimoniais, Demons-
trações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio líquido, dos Fluxos de Caixa e/ou notas explicativas, relativos aos exercícios sociais encerrados em 
31 de dezembro de 2019 e 2018. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. 
 Guarujá (SP), maio de 2020 A Administração

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, prenot ado
sob nº 789.789 em 12 de março de 2020 a requerimento de EDUARDO JOSÉ LAUDENZACK, brasileiro,
maior, comerciante, port ador do RG nº 11.110.824-SSP/SP e CPF nº 250.484.448-41 casado sob o regime
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6515/77 com VALQUIRIA MACHADO LAUDENZACK,
brasileira, empresária, portadora do RG nº 33.071.012-6-SSP/SP e CPF nº 279.466.138-81, domiciliados e
residentes na Rua Romão Puigari nº 1313, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros
eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Eduardo José Laudenzack casado com Valquíria Machado Laudenzack, acima qualificado, requereu a
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei
13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre três terrenos, sendo eles: 1)
situado na Rua Romão Puigari, parte dos lotes 441 e 442 da quadra 15 do loteamento sem denominação, na
Vila das Mercês, medindo, 7,00m de frente, por 26,00m de ambos os lados e 7,00 nos fundos, encerrando a
área de 182,00m2, matriculado sob nº 216.613; 2) situado na Rua Romão Puigari, o qual faz esquina com a
passagem, parte dos lotes 441 e 442 da quadra 15 do loteamento sem denominação, na Vila das Mercês,
medindo 9,00m de frente, por 26,00m da frente aos fundos de ambos os lados e 9,00m nos fundos, encerrando
a área de 234,00m2, matriculado sob nº 216.614 e, 3) na passagem com entrada pelo nº 1.323 da Rua Romão
Puiggari, parte dos lotes 441 e 442 da quadra 15 do loteamento sem denominação, na Vila das Mercês,
medindo 4,00m de frente para a Passagem, seguindo deste ponto em linha reta por 16,00m, totalizando uma
reta de 20,00m, por 13,00, em ambos os lados e 20,00 nos fundos, encerrando a área de 260,00m2, matriculado
sob nº 216.618, de propriedade de João Lopes Ventura e sua mulher Albertina Barbosa Ventura, portugueses,
alegando e comprovando posse mansa e pacifica há quase 18 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,
28 de maio de 2020. 29/05 e 13/06

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE TOMADA DECISÃO
APOIADA DE SAMARA BORSOI MORAES, REQUERIDO POR ADILSON MORAES - PROCESSO Nº
1021874-65.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08/03/
2019, foi decretada a INSTITUIÇÃO DA DINÂMICA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA de SAMARA
BORSOI MORAES, declarandoo(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como
APOIADORAS, em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Luciana Borsoi Moraes Horta Fernandes e Maria Lucia
Borsoi Moraes. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.     19 e 29/05

Imobiliária Paramirim S.A.
CNPJ Nº 51.049.823/0001-42 - NIRE 35.300.315.260

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária/Edital de Convocação
Imobiliária Paramirim S.A. (“Companhia”), convida seus acionistas para Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na Fazenda Aparecida, município de Iracemápolis/SP, no 
dia 29/06/2020, às 8 horas. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Contas dos Administradores, 
Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado 
em 31/03/2020 ; 2) 3) 
Assembleia Geral Extraordinária: 4) 

26/05/2020. 

MOINHO PROGRESSO S/A
CNPJ Nº 60.866.688/0001-19

Assembleia Geral Extraordinária - dia 08 de junho de 2020 - TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da sociedade convida os Srs.(as) Acionistas do Moinho Progresso S/A, a se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, rua Emilio Goeldi nº95, a realizar-se às 11:00 horas, 

2020. Conselho de Administração do Moinho Progresso S.A.                                                                                      (28-29-30)

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

DA 3ª e 4ª SÉRIES DA 3ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securiti-
zadora S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os represen-
tantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser 
realizada, em primeira convocação, em 17 de junho de 2020, às 10 horas, de forma remota e eletrônica através da pla-
taforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser enviado o link para conexão gerado pela 
Emissora, aos Titulares dos CRI que manifestarem interesse no comparecimento da Assembleia até 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência da realização da assembleia, tendo em vista as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e 
aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional atribuíveis à pandemia do Covid-19, conforme re-
conhecida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e observada a legislação e a regulamentação da Comissão de Valo-
res Mobiliários aplicável em vigor, conforme prerrogativa do Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e 
Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, a fi m de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”), deliberar ou 
discutir sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: 1. Aprovar a contratação de assessor legal para representar os interes-
ses dos Titulares dos CRI na Recuperação Judicial da Esser Holding Ltda (“Devedora”), perante ao processo nº 1035200-
47.2020.8.26.0100, cujo processamento foi deferido pelo Juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Cen-
tral da Comarca de São Paulo, conforme fato relevante divulgado no dia 30 de abril de 2020 no site da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM; 2. Avaliar e aprovar, se for caso, a Proposta para aquisição do imóvel São Urbano (“Proposta”), apresen-
tada por potencial interessado; 3. Tomar conhecimento e ratifi car despesas de levantamento planialtimétrico realizadas pela 
Emissora em relação ao referido imóvel São Urbano;  4. Tomar conhecimento das despesas realizadas pela Emissora em re-
lação ao CRI (prestadores de serviço) e ratifi cação desses pagamentos;  5. Ratifi car o saldo devedor do CRI, considerando o 
vencimento antecipado da Emissão em 12/05/2017, bem como seus encargos, nos termos dos documentos da operação; e 6. 
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer docu-
mentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima. A Secutirizadora deixa registrado, para fi ns 
de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que represen-
tem no mínimo, a 1/4 (um quarto) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número, sendo válidas as 
deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI presentes à assembleia, ressalvado os demais quóruns específi cos estabeleci-
dos no Termo de Securitização. 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/ou com a Emissora, mediante o envio de documentos de 
representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatá-
rios), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: ger1.agen-
te@oliveiratrust.com.br e gestão@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRI poderão se fazer repre-
sentar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento 
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, 
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem 
ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário. 

São Paulo, 27 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

9ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Capita/SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
HENRIQUE GUNTER TUCH, REQUERIDO POR THEO ANTONIO TUCH E OUTROS - PROCESSO
Nº 1071555-27.2018.8.26.0100 . O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro da
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 16/12/2019, foi
decretada a INTERDIÇÃO de Henrique Gunter Tuch, CPF 031.164.688-34, RG 518.972 SSP/SP, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADORE(S),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Ivonne Jacqueline Ribeiro Tuch, CPF 671.416.418-15, RG 05.905.132
SSP/SP e Pedro Steven Ribeiro Tuch, CPF 510.037.598-15, RG 03.925.474. O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 26 de Maio de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019792-84.2017.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia
Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAURILIO GARCIA LEAL, Brasileiro,
Casado, Engenheiro, RG 3.412.077, CPF 572.237.008-82, com endereço à Avenida Antartico, 457, Jardim do
Mar, CEP 09726-150, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Antártico, alegando em síntese que os executados deixaram
de proceder ao pagamento de verbas condominiais no valor histórico de R$ 16.053,52, atualizado até 02/03/
2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pagar(em) a dívida no valor de R$ R$ 16.053,22, que deverá ser atualizada até a data do efetivo
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento
no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código
de Processo Civil). E que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado,
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em
até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros
de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os
atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo
Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das
prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916,
§ 5º, do Código de Processo Civil). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias. Não opostos os embargos,
a parte executada/embargante será considerada revel, caso em que ser-lhe-á nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 29 e 30/05

Zelo Participações S.A. - CNPJ/ME 35.716.681/0001-73 - NIRE 35300546784
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de maio de 2020

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19 de maio de 2020, às 10 (dez) horas, na sede social da Zelo Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Caetano Pinto, nº 71, sala 04, bairro Brás, 
CEP 03041-000. 2. Convocação, Instalação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do 
capital social, em razão do que fi ca dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do Livro de 
Registro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. Mauro Razuk, Secretário: Fernando Razuk. 4. Ordem do 
Dia: deliberar sobre: (i) a contratação de Cédula de Crédito Bancário de nº 100120050010500 junto ao Itaú Unibanco S.A 
(“CCB Itaú”); (ii) a contratação de Cédula de Crédito Bancário de nº 237/3395/0003092 junto ao Banco Bradesco S.A. 
(“CCB Bradesco”); (iii) a celebração do terceiro aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 20/00112-6 junto ao Banco 
do Brasil, na qualidade de assuntora (“CCB BB” e, em conjunto com CCB Itaú e CCB Bradesco, “Instrumentos Garantidos”); 
e (iv) a garantia dos Instrumentos Garantidos por meio de alienação fi duciária de todas as quotas, atuais e futuras, de 
emissão da Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda (“Sociedade”) e representativas de 100% (cem por cento) do capital 
social da Sociedade. 5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 5.1. Aprovar a celebração dos Instrumentos Garantidos 
nos seus termos e condições, conforme minutas recebidas pela Companhia e disponibilizadas a todos os acionistas 
previamente a esta Assembleia. 5.2. Aprovar a outorga de alienação fi duciária sobre a totalidade das quotas, atuais e 
futuras, de emissão da Sociedade e representativas de 100% (cem por cento) do capital social desta para fi ns de garantia 
do pagamento dos empréstimos contraídos mediante a celebração dos Instrumentos Garantidos. 5.3. Autorizar que a 
administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a celebração dos Instrumentos Garantidos e 
apresentação e formalização das garantias, inclusive negociar e assinar os referidos documentos. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata sob a forma de sumário, nos 
termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: 
Sr. Mauro Razuk e, Secretário: Fernando Razuk; Acionistas: Fernando Razuk, Mauro Razuk, Fabio Razuk Junior, Horacio 
Razuk Filho, Erci Lucia Liza Razuk e Eduardo Razuk. São Paulo/SP, 19 de maio de 2020. Mauro Razuk - Presidente, 
Fernando Razuk - Secretário. Acionistas Presentes: Mauro Razuk, Fernando Razuk, Fabio Razuk Junior, Horácio 
Razuk Filho. Erci Lúcia Liza Razuk - p.p. Horácio Razuk Filho, Eduardo Razuk - p.p. Horácio Razuk Filho. 
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REC SS Ibirapuera Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 31.131.761/0001-06

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do ResultadoBalanço Patrimonial
2019 2018

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (373) (7)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo
Tributos a Recuperar (1) –
Fornecedores 8 –
Partes Relacionadas (Passivo) 4 2
Obrigações tributárias 3 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (3) 3
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (354) (2)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imóveis (10.731) –
Adições de propriedade para investimento (2.938) –
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (13.669) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 530 10
Aumento de Capital 13.610 –
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 14.140 10

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 117 8
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 8 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 125 8
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 117 8

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados Subtotal AFAC

Patri-
mônio 

líquido
Saldos em 07/08/2018 – – – – –
AFAC – – – 10 10
Prejuízo líquido do período – (7) (7) – (7)
Saldos em 31/12/2018 – (7) (7) 10 3
Aumento de capital 13.610 – 13.610 – 13.610
AFAC – – – 530 530
Prejuízo líquido do exercício – (373) (373) – (373)
Saldos em 31/12/2019 13.610 (380) 13.230 540 13.770

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (373) (7)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários (373) (7)

2019 2018
Despesas operacionais
Despesa com pessoal (22) (7)
Despesa com ocupação (2) –
Despesas Gerais e Administrativas (121) –
IPTU (230) –
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (375) (7)
Resultado financeiro líquido 2 –
Receitas financeiras 3 –
Despesas financeiras (1) –
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (373) (7)
Lucro/Prejuízo dos exercícios (373) (7)

Ativo 2019 2018
Circulante 126 8
Caixa e equivalentes de caixa 125 8
Tributos a Recuperar 1 –
Não circulante 13.669 –
Propriedade para Investimentos 13.669 –
Total do ativo 13.795 8
Passivo 2019 2018
Circulante 25 5
Fornecedores 8 –
Partes Relacionadas. 6 2
Obrigações tributárias 2 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 3
Patrimônio líquido 13.770 3
Capital social 13.610 –
Prejuízos acumulados (380) (7)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 540 10
Total do passivo e patrimônio líquido 13.795 8

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do 

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Pipeline Empreendimentos III S.A.
CNPJ/MF nº 29.639.997/0001-06

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

2019 2018
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da CSLL (45) (22)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber (7) –
Fornecedores 4 3
Partes Relacionadas (Passivo) 56 2
Obrigações tributárias – –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (3) 2
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 14 (15)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imóveis (3.200) –
Adições de propriedade para investimento (3.163) –
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (6.363) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.372 29
Aumento de Capital 48 1
Caixa líquido proveniente das atividades financiamento 6.420 30
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 71 15
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 15 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 86 15
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 71 15

Ativo 2019 2018
Circulante 93 15
Caixa e equivalentes de caixa 86 15
Contas a receber 7 –
Não circulante 6.363 –
Propriedade para investimentos 6.363 –
Total do ativo 6.456 15
Passivo 2019 2018
Circulante 73 7
Fornecedores 7 3
Partes relacionadas. 58 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7 2
Patrimônio líquido 6.383 8
Capital social 49 1
Prejuízos acumulados (67) (22)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.401 29
Total do passivo e patrimônio líquido 6.456 15

2019 2018
Receita operacional líquida 10 –
Lucro bruto 10 –
Despesas operacionais
Despesa com pessoal (21) (12)
Despesa com ocupação (1) –
Despesas Gerais e Administrativas (19) (10)
IPTU (13) –
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (44) (22)
Resultado financeiro líquido (1) –
Receitas financeiras 1 –
Despesas financeiras (2) –
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da CSLL (45) (22)
Lucro/Prejuízo dos exercícios (45) (22)

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (45) (22)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, líquido 
dos efeitos tributários (45) (22)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capi-
tal 

social

Prejuízos 
acumu-

lados
Sub-
total

Adiantamento 
para futuro au-

mento de capital

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 07/02/2018 – – – – –
Aumento de capital 1 – 1 – 1
AFAC – – – 29 29
Prejuízo líquido do período – (22) (22) – (22)
Saldos em 31/12/2018 1 (22) (21) 29 8
Aumento de capital 48 – 48 – 48
AFAC – – – 6.372 6.372
Lucro/Prejuízo líquido 
do exercício – (45) (45) – (45)

Saldos em 31/12/2019 49 (67) (18) 6.401 6.383

Demonstrações 
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à 

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Perdizes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 31.122.032/0001-93

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

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2019 2018
Ativo | Circulante 59 153
Caixa e equivalentes de caixa 59 153
Não circulante 8.773 8.543
Propriedade para investimentos 8.773 8.543
Total do ativo 8.832 8.696

Despesas operacionais 2019 2018
Despesa com ocupação (5) (1)
Despesa com pessoal (22) (7)
Despesas Gerais e Administrativas (132) (2)
Despesas Tributárias (2) –
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (161) (10)
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras 1 –
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (160) (10)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos – –
Lucro/Prejuízo dos exercícios (160) (10)

2019 2018
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (160) (10)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo: Fornecedores 6 2
Partes Relacionadas (Passivo) (68) 102
Obrigações tributárias 1 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (2) 2
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (214) 96
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (230) (8.543)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (230) (8.543)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital (8.350) 8.600
Aumento de Capital 8.700 –
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 350 8.600
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (94) 153
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 153 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 59 153
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (94) 153

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (160) (10)
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários (160) (10)

Capital 
social

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Sub-
total AFAC

Patrimônio 
líquido e 
recursos 

capitalizáveis
Saldos em 06/08/2018 – – – – –
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – – 8.600 8.600

Prejuízo líquido do exercício – (10) (10) – (10)
Saldos em 31/12/2018 – (10) (10) 8.600 8.590
Aumento de capital 8.700 – 8.700 – 8.700
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – – (8.350) (8.350)

Prejuízo líquido do exercício – (160) (160) – (160)
Saldos em 31/12/2019 8.700 (170) 8.530 250 8.780

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

2019 2018
Passivo | Circulante 52 106
Fornecedores 8 2
Partes relacionadas 35 102
Obrigações tributárias 1 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 2
Patrimônio líquido 8.780 8.590
Capital social 8.700 –
Prejuízos acumulados (170) (10)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 250 8.600
Total do passivo e patrimônio líquido 8.832 8.696

REC SS Pipeline Empreendimentos X S.A.
CNPJ/MF nº 34.546.071/0001-06

Demonstrações Financeiras referente ao período de 14 de agosto de 2019 (data início das atividades) a 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do ResultadoBalanço Patrimonial
2019

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (9)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 1
Variações nas contas de ativo e passivo
Fornecedores 2
Partes Relacionadas. 17
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 11
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (10.375)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (10.375)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 10.400
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 10.400
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 36
Caixa e equivalentes de caixa no início do período –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 36
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 36

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados
Sub-
total AFAC

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 14/08/2019 – – – – –
AFAC – – – 10.400 10.400
Lucro/Prejuízo líquido do período – (9) (9) – (9)
Saldos em 31/12/2019 – (9) (9) 10.400 10.391

2019
Lucro/Prejuízo do período (9)
Outros resultados abrangentes –
Total dos resultados abrangentes do período, liquido dos 
efeitos tributários (9)

Despesas operacionais 2019
Despesa com pessoal (4)
Despesas Gerais e Administrativas (5)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (9)
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (9)
Lucro/Prejuízo do período (9)

Ativo 2019
Circulante 36
Caixa e equivalentes de caixa 36
Não circulante 10.375
Propriedade para Investimentos 10.375
Total do ativo 10.411
Passivo 2019
Circulante 20
Fornecedores 2
Partes relacionadas. 17
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1
Patrimônio líquido
Capital social –
Prejuízos acumulados (9)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10.400
Total do patrimônio líquido e recursos capitalizáveis 10.391
Total do passivo e patrimônio líquido 10.411

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 

estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

MF SS Marginal Direita Locação de Espaço S.A.
CNPJ/MF nº 14.457.050/0001-07

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

2019 2018
(não auditado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL (231) 469
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação e amortização 180 176
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação 
duvidosa 8 5

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber 13 (68)
Créditos Diversos 106 279
Partes Relacionadas (Ativo) 272 (652)
Tributos a Recuperar 27 –
Fornecedores (132) (56)
Obrigações tributárias (16) –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (6) 6
Adiantamento de clientes (3) 6
Imposto de renda e contribuição social pagos (323) (304)
Caixa líquido consumido das atividades 
operacionais (105) (139)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (8) (40)
Adições de propriedade para investimentos (178) (226)
Caixa líquido aplicado das atividades de 
investimento (186) (266)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento – –
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento – –

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (291) (405)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos 
exercícios 448 853

Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 157 448
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (291) (405)

2019 2018 01/01/2018
Ativo (não auditado) (não auditado)
Circulante 658 1.375 1.343
Caixa e equivalentes de caixa 157 448 853
Contas a receber 107 128 64
Créditos diversos 14 120 400
Tributos a Recuperar – 27 26
Partes relacionadas 380 652 –
Não circulante 19.547 19.541 19.451
Imobilizado 173 199 194
Propriedade para Investimentos 19.374 19.342 19.257
Total do ativo 20.205 20.916 20.794

2019 2018 01/01/2018
Passivo (não auditado) (não auditado)
Circulante 818 965 284
Fornecedores – 132 188
Obrigações tributárias 95 101 96
Obrigações trabalhistas e 
previdenciárias – 6 –

Adiantamento de clientes 3 6 –
Outra contas a pagar 720 720 –
Não circulante – – 720
Outra contas a pagar – – 720
Patrimônio líquido 19.387 19.951 19.790
Capital social 26.837 26.837 26.837
Prejuízos acumulados (7.450) (6.886) (7.047)
Total do passivo e patrimônio 
líquido 20.205 20.916 20.794

2019 2018
(não auditado)

Receita operacional líquida 3.060 2.848
Custos da Operação (1.080) (1.130)
Lucro bruto 1.980 1.718
Despesas operacionais
Despesa com pessoal (72) (66)
Despesas Gerais e Administrativas (2.062) (1.198)
Despesas Tributárias (26) –
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro (180) 454

Resultado financeiro líquido (51) 15
Receitas financeiras 31 48
Despesas financeiras (82) (33)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social (231) 469

Impostos IRPJ e CSLL (333) (308)
Lucro/(Prejuízo) dos exercícios (564) 161

2019 2018
(não auditado)

Lucro/(Prejuízo) dos exercícios (564) 161
Total dos resultados abrangentes dos 
exercícios, liquido dos efeitos tributários (564) 161

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 (não auditado) 26.837 (7.047) 19.790
Lucro líquido do exercício – 161 161
Saldos em 31/12/2018 (não auditado) 26.837 (6.886) 19.951
Prejuízo do exercício – (564) (564)
Saldos em 31/12/2019 26.837 (7.450) 19.387

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Erik Keiiti Lima de Moura – Contador CRC 1SP 234.559/O-3

REC SS Jaguaré Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.807.670/0001-94

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Adiantamento 
para futuro 

aumento 
de capital

Patrimônio 
líquido e 
recursos 

capitalizáveis
Saldos em 31/12/2017 8.112 (49) 670 8.733
Aumento de capital 670 – (670) –
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – 18.223 18.223

Prejuízo líquido do exercício – (838) – (838)
Saldos em 31/12/2018 8.782 (888) 18.223 26.117
Aumento de capital 21.773 – (21.773) –
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – 12.834 12.834

Prejuízo líquido do exercício – (546) – (546)
Saldos em 31/12/2019 30.555 (1.434) 9.284 38.405

Demonstrações do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (546) (838) (546) (838)
Outros resultados abrangentes – – – –
Total dos resultados abrangentes do 
exercício, liquido dos efeitos tributários (546) (838) (546) (838)

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida – – 160 –
Custo de Operação – – (390) –
Lucro bruto – – (230) –
Despesas operacionais: Despesa com ocupação – (4) (4) (19)
Despesa com pessoal (21) (13) (116) (34)
Despesas Gerais e Administrativas (66) (433) (192) (452)
Depreciação e Amortização – – (2) –
Despesas Tributárias (5) – (8) –
Outras receitas/despesas – (323) (6) (345)
Resultado da Equivalência Patrimonial (483) (76) – –
Prejuízo operacional antes do resultado 
financeiro (575) (849) (558) (849)

Resultado financeiro líquido 29 11 27 11
Receitas financeiras 42 12 42 12
Despesas financeiras (13) (1) (15) (1)
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (546) (838) (531) (838)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos – – (15) –
Prejuízo do exercício (546) (838) (546) (838)

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 427 5724 499 719
Caixa e equivalentes de caixa 415 679 463 683
Contas a Receber – 24 11 –
Créditos Diversos – 10 11 33
Partes relacionadas – 5.008 – –
Tributos a Recuperar 12 3 14 3
Não circulante 38.018 20.433 38.980 25.461
Investimento em Controlada 38.018 20.433 – –
Imobilizado – – 406 –
Propriedade para Investimentos – – 38.574 24.549
Adiantamento para aquisição de ativos – – – 912
Total do ativo 38.445 26.157 39.479 26.180

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante 40 40 1.058 63
Fornecedores 28 23 840 23
Partes relacionadas. 3 2 128 19
Obrigações tributárias 1 8 7 8
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 7 69 13
Adiantamento de clientes – – 14 –
Não circulante – – 15 –
Impostos IRPJ e CSLL diferido. – – 15 –
Patrimônio líquido 38.405 26.117 38.406 26.117
Capital social 30.555 8.782 30.555 8.782
Prejuízos acumulados (1.434) (888) (1.434) (888)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 9.284 18.223 9.284 18.223
Total do passivo e patrimônio líquido 38.445 26.157 39.479 26.180

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (546) (838) (546) (838)
Depreciação e Amortização – – 87 –
Resultado de equivalência patrimonial 483 76 – 8
Provisão para participação nos Lucros 8 2 18 –
Provisão perda estimada de crédito de 
liquidação duvidosa – – 5 –

Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a Receber 24 (24) (16) –
Créditos Diversos 10 (10) 22 (34)
Partes Relacionadas (Ativo) 5.008 (5.008) – –
Tributos a Recuperar (9) (2) (11) (2)
Fornecedores 5 (1) 817 (1)
Partes Relacionadas (Passivo) 1 (40) 109 (23)
Obrigações tributárias (7) 6 14 6
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (7) 4 38 4
Adiantamento de clientes – – 14 –
Caixa líquido consumido das 
atividades operacionais 4.970 (5.834) 551 (880)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de 
capital (18.068) (11.974) – –

Aquisição de Quotas – – – (6.576)
Ajuste Patrimonial – Mais Valia – – – (5.395)
Adiantamento de aquisição de imóveis – – – (912)
Aquisição de Imobilizado – – (410) –
Propriedade para investimentos – – (13.195) (4.043)
Caixa líquido aplicado das ativida-
des de investimento (18.068) (11.974) (13.605) (16.926)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 12.834 18.223 12.834 18.223

Caixa líquido proveniente das ativi-
dades de financiamento 12.834 18.223 12.834 18.223

Aumento líquido de caixa e equiva-
lente de caixa (264) 414 (220) 418

Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício 679 265 683 265

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 415 679 463 683

Aumento líquido de caixa e equiva-
lente de caixa (264) 414 (220) 418

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

MF SS Santo André Locação de Espaço S.A.
CNPJ/MF nº 14.783.639/0001-03

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do ResultadoBalanço Patrimonial 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(não 

auditado)
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 517 73
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Depreciação e amortização 305 286
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 5 7
Variações nas contas de ativo e passivo
Contas a receber – (55)
Créditos Diversos 11 (13)
Fornecedores (112) 15
Obrigações tributárias (14) 3
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (6) 6
Adiantamento de clientes (35) 47
Partes Relacionadas (Passivo) (272) 652
Imposto de renda e contribuição social pagos (293) (227)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 106 794
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (10) (32)
Adições de propriedade para investimentos (85) (734)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (95) (766)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento – –
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento – –
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 11 28
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 158 130
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 169 158
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 11 28

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 (não auditado) 28.527 (6.341) 22.186
Prejuízo do exercício – (174) (174)
Saldos em 31/12/2018 (não auditado) 28.527 (6.515) 22.012
Lucro líquido do exercício – 204 204
Saldos em 31/12/2019 28.527 (6.311) 22.216

2019 2018
(não auditado)

Lucro/Prejuízo dos exercícios 204 (174)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários 204 (174)

2019 2018
(não auditado)

Receita operacional líquida 2.915 2.385
Custos da Operação (1.222) (1.194)
Lucro bruto 1.693 1.191
Despesas operacionais: Despesa com pessoal (71) (66)
Despesas Gerais e Administrativas (1.054) (1.015)
Despesas Tributárias (16) (17)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 552 93
Resultado financeiro líquido (35) (20)
Receitas financeiras 21 18
Despesas financeiras (56) (38)
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL 517 73
Impostos IRPJ e CSLL (313) (247)
Lucro (prejuízo) dos exercícios 204 (174)

2019 2018 01/01/2018
(não auditado)

Ativo/Circulante 284 289 199
Caixa e equivalentes de caixa 169 158 130
Contas a receber 103 108 60
Créditos diversos 12 23 9
Não circulante 22.427 22.637 22.157
Imobilizado 40 45 24
Propriedade para investimentos 22.387 22.592 22.133
Total do ativo 22.711 22.926 22.356
Passivo/Circulante 495 914 170
Fornecedores 1 113 98
Obrigações tributárias 102 96 72
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – 6
Adiantamento de clientes 12 47
Partes relacionadas 380 652
Patrimônio líquido 22.216 22.012 22.186
Capital social 28.527 28.527 28.527
Prejuízos acumulados (6.311) (6.515) (6.341)
Total do passivo e patrimônio líquido 22.711 22.926 22.356

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Erik Keiiti Lima de Moura – Contador CRC 1SP 234.559/O-3

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2019 2018
Disponibilidades 12.275.764,59 16.382.760,75
Outros Créditos 355.384,88 1.351.267,61
Tributos a recuperar 474.540,31 737.789,02
Despesas Antecipadas 56.636,30 19.347,24
Total do Circulante 13.162.326,08 18.491.164,62
Empréstimos Coligadas 2.453.625,95 484.015,72
Dividendos a Receber 2.827.731,41 3.612.263,85
Investimentos 304.774.008,77 282.952.468,60
Imobilizado 19.468.366,69 13.072.711,97
Intangivel 5.968,00 5.968,00
Total do Não circulante 329.529.700,82 300.127.428,14
Total do ativo 342.692.026,90 318.618.592,76

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Obrigações tributárias 811.975,11 1.355.568,14
Outras contas a pagar 13.463.379,13 10.227.589,32
Total do Circulante 14.275.354,24 11.583.157,46
Não Circulante: 
   Outras Obrigações 1.501.563,63 50.433,60

Capital Social 143.612.707,00 139.002.000,00
Reserva Legal 21.066.481,08 19.759.588,80
Reservas de Lucro 162.235.920,95 148.223.412,90
Total do Patrimônio líquido 326.915.109,03 306.985.001,70
Total do passivo 
e patrimônio líquido 342.692.026,90 318.618.592,76

2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e Administrativas (751.523,07) (451.555,51)
Ocupação (72.827,51) (69.734,53)
Tributárias (395.486,91) (412.286,84)
Equivalência patrimonial 23.198.141,55 34.939.033,86
Lucro operacional antes

21.978.304,06 34.005.456,98

2019 2018
Lucro líquido do exercício 26.137.845,69 38.872.445,10

2019 2018
Total do resultado 
 abrangente do exercício 26.137.845,69 38.872.445,10

Capital social  
Nacional

Lucros  
Acumulados

Reserva  
de Lucros Reserva Legal Total

Em 31 de Dezembro de 2017 120.002.000,00 - 138.534.148,71 17.727.731,25 276.263.879,96
Aumento de Capital 19.000.000,00 - (19.000.000,00) - -
Lucro líquido do exercício - 40.637.150,98 - - 40.637.150,98
Constituição de Reserva Legal - (2.031.857,55) - 2.031.857,55 -
Dividendos - (8.151.323,36) - - (8.151.323,36)
Constituição Reserva de Lucros - (28.689.264,19) 28.689.264,19 - -
Juros sobre Capital Proprio - (1.764.705,88) - - (1.764.705,88)
Em 31 de Dezembro de 2018 139.002.000,00 0,00 148.223.412,90 19.759.588,80 306.985.001,70

Aumento de Capital 4.610.707,00 (4.610.707,00) -
Lucro líquido do exercício - 26.137.845,69 - - 26.137.845,69
Constituição de Reserva Legal - (1.306.892,28) - 1.306.892,28 -
Dividendos - (6.207.738,35) - - (6.207.738,35)
Constituição Reserva de Lucros - (18.623.215,05) 18.623.215,05 - -
Em 31 de Dezembro de 2019 143.612.707,00 - 162.235.920,95 21.066.481,08 326.915.109,04

31/12/2019 31/12/2018
Das atividades operacionais 5.483.736,94 8.588.189,69
Lucro antes do IR e CS 27.620.175,43 42.666.924,13
Equivalência Patrimonial (23.198.141,55) (34.939.033,86)
Depreciação 195.078,38 184.824,35

4.617.112,26 7.912.714,62
Variações no capital circulante
  Outros Créditos 995.882,73 (497.888,41)
  Créditos tributários 263.248,71 2.112.049,57
  Despesas antecipadas (37.289,06) 553,15
  Empréstimos com coligadas (1.969.610,23) (484.015,72)
  Fornecedores - (6.029,32)
  Obrigações tributárias (346.549,14) (1.890.482,05)
  Outras contas a pagar 28.051,45 1.935,38
Caixa gerado pelas operações 3.550.846,72 7.148.837,22
  Dividendos recebidos 3.612.263,85 2.442.000,00
  Imposto de renda (1.679.373,63) (1.002.647,53)
Das atividades de investimento (6.590.733,10) (1.523.534,11)
Aquisição de imobilizado e 
intangível (6.590.733,10) (3.587.680,11)
Aumento de Capital Social - (377.854,00)

(3.000.000,00) (4.323.643,88)
Dividendos (3.000.000,00) (2.558.938,00)
Juros sobre capital proprio - (1.764.705,88)
(Redução) aumento de caixa
 e equivalentes de caixa (4.106.996,16) 299.011,70
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 16.382.760,75 16.083.749,05

12.275.764,59 16.382.760,75
(Redução) aumento de caixa 
  e equivalentes de caixa (4.106.996,16) 299.011,70

2019 2018
5.650.342,30 8.664.530,31

(8.470,93) (1.767.769,04)
Lucro antes do IR e da CS 27.620.175,43 40.902.218,25
Contribuição social (398.734,34) (543.645,83)
Imposto de renda (1.083.595,40) (1.486.127,32)
Lucro líquido do exercício 26.137.845,69 38.872.445,10
Lucro líquido por ação do capital social 1,4519 2,1593

Regida Empreendimentos e Participações S.A.
C.N.PJ./MF 11.067.457/0001-30

(Valores expressos em reais) 

Demonstração do resultado

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado Abrangente

Notas explicativas: 1. Objeto: participação em outras socieda-
des, exploração, por conta própria ou através de terceiros, de 
empreendimentos imobiliários; compra, venda e locação de bens 
móveis e imóveis; administração de bens próprios; outras ativi-

2. Apresentação das demonstrações 

valores expressos em reais e de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das Sociedades 
por Ações, incluindo alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 
e pela Lei 11.941/09. 3. Principais práticas contábeis: a. Apura-
ção do resultado: 
regime de competência. b. Ativo circulante e realizável a longo 

prazo: São apresentados aos valores de custo ou realização, 
c. Inves-

timentos: O investimento em controladas e coligadas é avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial. d. Imobilizado: Está 
demonstrado ao custo de aquisição. e. Passivo circulante e rea-
lizável a longo prazo: São apresentados por valores conhecidos 
ou calculáveis, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
aplicáveis. As demonstra-

-
das de acordo com a seção 7 do CPC PME e correspondente ao  
CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
4. Capital Social: Em 31/12/2019 o capital social é composto 
por 18.002.000 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 
501.000 ações ordinárias nominativas classe “A”, 8.500.000 
ações ordinárias nominativas classe “B” e 9.001.000 ações pre-

Renato Spallicci 
CPF: 764.466.628-15 - Diretor Presidente 

Renata Farias Spallicci
 CPF: 221.954.728-04 - Diretora Administrativa 

Adriana Gherth - Contadora - CRC 1SP215165/O

Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higienicos S.A. - CNPJ nº 04.568.560/0001-06
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Balanços patrimoniais: Ativo  2019 2018
Circulante  70.573.717 56.831.061
Caixa e Equivalentes de Caixa  22.745.219 21.339.788
Contas a Receber  26.759.699 19.347.884
Estoques  9.983.225 9.689.661
Imposto a Recuperar  6.836.363 5.505.309
Despesas Antecipadas  - 7.773
Outros Créditos  4.249.212 940.646
Não circulante  7.814.263 6.785.622
Títulos Financeiros  3.450.786 4.000.931
Depósito Judicial  2.826.935 816.191
Investimentos  10.411 10.411
Imobilizado  1.526.130 1.958.088
Total do Ativo  78.387.980 63.616.683

Balanços Patrimoniais: Passivo  2019 2018
Circulante  30.222.126 22.378.256
Fornecedores  12.249.330 12.498.596
Obrigações Trabalhistas  473.654 2.146.753
Obrigações Tributárias  12.409.693 6.720.983
Adiantamento de Clientes  4.856.961 859.625
Provisão Juros s/Capital Proprio  232.488 152.299
Patrimônio líquido  48.165.854 41.238.428
Capital social  500.000 500.000
Reserva de Capital  10.411 10.411
Reserva de Lucros  47.655.443 40.728.016
Total do Passivo  78.387.980 63.616.683

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Capital Reservas Reserva 

Eventos  Social de Capital de Lucros Total
Saldos em 31/12/17  500.000 10.411 41.933.718 42.444.128
Resultado do Exercício  - - 9.403.989 9.403.989
Distribuição de Lucros  - - (10.609.689) (10.609.689)
Saldos em 31/12/18  500.000 10.411 40.728.018 41.238.428
Resultado do Exercício  - - 14.678.913 14.678.913
Distribuição de Lucros  - - (7.751.486) (7.751.486)
Saldos em 31/12/19  500.000 10.411 47.655.444 48.165.854

Demonstrações de Resultados  2019 2018
Receita operacional líquida  123.124.190 97.110.449
Custos produtos vendidos e serviços prestados  (81.868.311) (63.804.887)
Lucro bruto  41.255.879 33.305.562
Receitas (despesas) operacionais: Pessoal  (4.581.086) (7.747.913)
Vendas  (191.180) (41.475)
Gerais e administrativas  (12.572.096) (9.695.230)
Depreciação e amortização  (683.942) (778.477)
Resultado financeiro líquido  (930.903) (691.643)
Outras Receitas (Despesas) operacionais  637.037 188.004
Lucro antes do IR e CS  22.933.710 14.538.828
Imposto de renda pessoa jurídica  (6.063.351) (3.741.157)
Contribuição social sobre o lucro  (2.191.446) (1.393.683)
Lucro líquido do exercício  14.678.913 9.403.989

Diretoria
David Chammah

Sócio
Grant Thornton Consulting Services Ltda

CRC SP 2SP022699/O-3
Laura Paccanari

Técnico Contábil Responsável - CRC 1SP202147/O-0

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais  2019 2018
Lucro líquido do exercício  14.678.913 9.403.989
Depreciação e amortização  683.942 778.477
Lucro líquido Ajustado  15.362.855 10.182.466
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber  (7.411.814) 3.755.407
Estoques  (293.564) (3.138.471)
Impostos a recuperar  (1.331.054) (32.249)
Outros Créditos  (3.308.567) 327.996
Despesas Antecipadas  7.773 (667)
Depósito Judicial  (2.010.744) (790.144)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores  (249.265) 3.583.840
Obrigações tributárias  5.688.711 (5.534.863)
Obrigações trabalhistas  (1.673.100) 1.736.252
Adiantamento de Clientes  3.997.335 (184.576)

Recursos líquidos provenientes (aplicados) 
 das atividades operacionais  (6.584.288) (277.476)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado  (251.984) (941.600)
Aquisição de Títulos Financeiros  550.145 419.171
Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades de investimentos  298.161 (522.429)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Lucros distribuídos do exercício  (7.751.486) (10.609.689)
Juros sobre Capital Proprio  80.190 (102.113)
Recursos líquidos aplicados (absorvidas) 
 nas atividades de financiamentos  (7.671.296) (10.711.802)
Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa  1.405.431 (1.329.241)
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades
Caixas e equivalentes de caixa - início exercício  21.339.788 22.669.029
Caixas e equivalentes de caixa - final exercício  22.745.219 21.339.788
Aumento (redução) caixa e equivalentes caixa  1.405.431 (1.329.241)

BSI Capital Securitizadora S/A - CNPJ: 11.257.352/0001-43
Demonstrações Financeiras findo em 31/12/2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, A Administração da BSI Capital Securitizado-
ra S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à 
apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes 
Demonstrações Financeiras, relativas ao período de 31/12/2019 compara-
tivas a 31/12/2018. A Companhia é uma sociedade por ações constituída 
em 2/09/2009 de acordo com as leis brasileiras vigentes, e tem como ob-

jetivo social (I) aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios; 
(II) emissão e colocação de títulos e valores mobiliários; (III) cessão e rea-
quisição dos direitos creditórios; (IV) prestação de serviços relacionados a 
operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações; 
(V) realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com suas 
atividades e (VI) aquisição e securitização de direitos creditórios imobiliários 
na forma da Lei. 9.514 de 1997, assim como, quaisquer outros direitos de 

crédito. Em atendimento a instrução CVM nº 381 de 14/01/2003, informamos
que a empresa Audifactor Auditores Independentes S/S foi contratada pela
Companhia, para prestação de serviços de auditoria externa relacionados
aos exames das demonstrações financeiras da Companhia de 31/12/2019 e
31/12/2018, e não prestou, desde a sua contratação serviços não relaciona-
dos à auditoria externa. Cordiais saudações,

Diretor de Relações com Investidores - Ricardo Elson do Carmo
Balanço Patrimonial

Ativo  Nota 2019 2018
Ativo Circulante   1.272.688 1.361.820
Caixa e equivalentes de caixa  5 2.114 49.624
Títulos a receber  6 162.891 155.333
Tributos a recuperar   137 137
Adiantamentos  7 1.107.546 1.156.726
Ativo Não Circulante   139.727 113.123
Imobilizado  8 139.727 113.123
Total do Ativo   1.412.415 1.474.943
Passivo  Nota 2019 2018
Passivo Circulante   925.968 974.441
Obrigações com Fornecedores   114.883 30.378
Empréstimos e Financiamentos  9 155.978 137.134
Obrigações fiscais e tributárias   43.172 48.772
Outras obrigações  10 611.935 758.157
Não Circulante   39.534 61.129
Empréstimos a longo prazo  9 39.534 61.129
Patrimônio líquido  11 446.913 439.373
Capital social   104.000 104.000
(-) Capital Social a Integralizar   (37.000) (37.000)
Reserva Legal   18.480 10.940
AFAC   24.700 24.700
Lucros Acumulados   336.733 336.733
Total do Passivo   1.412.415 1.474.943
Demonstração do Resultado  Nota 2019 2018
Receitas operacionais
Receita de Securitização   624.117 521.902
Receita com prestação de serviços   402.818 444.900
(-) Deduções da receita   (55.809) (53.822)
Receita operacional líquida   971.126 912.980
Despesas operacionais   (694.606) (240.482)
Despesas gerais e administrativas   (694.606) (240.482)
Lucro antes do Resultado Financeiro  12 276.520 672.498
Despesas financeiras   (42.558) (21.239)
Receitas financeiras   4.045 25.085
Resultado financeiro líquido  13 (38.513) 3.846
Resultado antes das provisões   238.007 676.344
(-) Provisão para contribuição social   (29.432) (105.497)
(-) Provisão para imposto de renda   (57.756) (46.619)
Lucro líquido do exercício   150.819 524.228

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A BSI Capital Securitizadora S/A, constituída em 
02/09/2009, tem como objetivo social (I) aquisição e securitização de quais-
quer direitos creditórios; (II) emissão e colocação de títulos e valores mobi-
liários; (III) cessão e reaquisição dos direitos creditórios; (IV) prestação de 
serviços relacionados a operações no mercado secundário de créditos 
oriundos de suas operações; (V) realização de negócios e prestação de ser-
viços compatíveis com suas atividades e (VI) aquisição e securitização de 
direitos creditórios imobiliários na forma da Lei. 9.514/97, assim como, 
quaisquer outros direitos de crédito. As demonstrações financeiras da Com-
panhia relativas ao período findo em 31/12/2019 comparativas a 31/12/2018 
foram autorizadas pelo Conselho de administração em 26/03/2020. 2. Ris-
cos: 2.1 Risco de mercado: Este tipo de risco está ligado à perspectiva de 
eventos adversos, que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou 
sua liquidez. Esse risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como 
inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e outras. 2.2 Política anti-inflacio-
nária: No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de 
inflação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As 
medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de 
inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade 
das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efei-
to material desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam 
as Debêntures emitidas pela Companhia. 2.3 Risco institucional: Este ris-
co está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legis-
lação, da regulamentação, do auto regulação (a cargo dos próprios agentes 
do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como 
mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma enti-
dade reguladora se enquadram nessa modalidade de risco. 2.4 Risco fis-
cal: A política fiscal é o conjunto de medidas tomadas pelo governo para que 
haja estabilização da economia, redistribuição de renda e a alocação dos 
recursos. Seguindo estes parâmetros, o governo planeja para 2020 alcançar 
a meta fiscal, aumentar investimentos e retomar o crescimento do país. 2.5 
PIS/Cofins: São tributos que tem a mesma base de cálculo e forma de co-
brança similar, não justificando então duas contribuições com legislações 
próprias e quase idênticas. Assim, já é esperada a unificação dos impostos 
para 2020, receando, entretanto, o mercado com a expectativa de aumento 
das alíquotas. Havendo mudança no imposto existe o risco da operação da 
Companhia sofrer um impacto direto, uma vez que suas receitas brutas são 
tributas pelo PIS/Cofins e atualmente estão enquadradas conforme as pes-
soas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Artigo 3 da Lei 9.718/98. Se apro-
vado os impostos deixarão de terem o efeito da “não cumulatividade” elevan-
do demasiadamente as alíquotas - PIS de 0,65% para 1,65% e Cofins de 4% 
para 7,6% - ocasionando também em um encarecimento da operação e 
possível fuga de clientes. 2.6 Risco Operacional: Associado à possibilidade 
de eventos adversos intrinsecamente associados aos participantes do mer-
cado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a práticas internas 
de gestão e a processos organizacionais. 2.7 Direitos Creditórios: O prin-
cipal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível redução dos re-

Demonstração do Resultado Abrangente  2019 2018
Resultado Líquido do Período  150.819 524.228
Resultado abrangente do período  150.819 524.228

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  Capital Social (-) Capital a Reserva  Lucro
  Subscrito Integralizar Legal AFAC Acumulado Total
Saldo em 31 dezembro de 2017  104.000 (37.000) - 24.700 (140.605) (48.905)
Resultado do período  - - - - 524.228 524.228
Constituição de Reserva Legal  - - 10.940 - (10.940) -
Dividendos obrigatórios  - - - - (93.170) (93.170)
Ajuste de exercício anterior  - - - - 57.220 57.220
Saldo em 31 dezembro de 2018  104.000 (37.000) 10.940 24.700 336.733 439.373
Resultado do período  - - - - 150.819 150.819
Constituição de Reserva Legal  - - 7.540 - (7.540) -
Dividendos obrigatórios  - - - - (143.279) (143.279)
Ajuste de exercício anterior  - - - - - -
Saldo em 31 dezembro de 2019  104.000 (37.000) 18.480 24.700 336.733 446.913
Demonstração dos Fluxos de Caixa  2019 2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuizo líquido antes do IRPJ E CSLL  238.007 676.344
Ajustado por: Depreciação  95 23
Ajuste de exercícios anteriores   57.220
  238.102 733.587
(Aumento)/Diminuição das contas ativas
Titulos a Receber  (7.558) (3.715)
Tributos a recuperar  - 5.778
Outros créditos  134.810 (578.455)
Aumento/(Diminuição) das contas passivas
Obrigações com Fornecedores  84.505 (321.663)
Obrigações Fiscais e Tributárias (exceto IR e CS)  9.564 992
Outras obrigações  (146.222) 411.596
Caixa proveniente/(usado) nas operações  313.201 248.120
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos  (102.352) (115.118)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais  210.849 133.002
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de imobilizado  (26.699) (108.438)
Caixa líquido usado nas atividades investimentos  (26.699) (108.438)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Ingresso decorrente da empréstimos e financiamentos  - 53.644
Amortizações de emprestimos e financiamentos  (2.751) (16.450)
Dividendos Estatutários  (236.449) (93.170)
Constituição de reserva legal  7.540 (10.940)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos  (231.660) (66.916)
Aumento/(Diminuição) Líquida de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  (47.510) (42.352)
Caixa e equivalente de caixa no início do período  49.624 91.976
Caixa e equivalente de caixa no final do período  2.114 49.624

Demonstração do Valor Adicionado  2019 2018
I - Receita  1.026.935 966.802
I.1 - Receita de securitização  624.117 521.902
I.2 - Receita com prestação de serviços  402.818 444.900
II - Insumos Adquiridos de Terceiros  670.411 240.459
III - Valor Adicionado Bruto  356.524 726.343
IV - Depreciação, Amortização e Exaustão  95 23
V - Valor Adicionado Líquido  356.429 726.320
VI - Valor Adicionado Recebido em Transferência  4.045 25.085
VI.1 - Receitas financeiras  4.045 25.085
VII - Valor Adicionado Total a Distribuir  360.474 751.405
VIII - Distribuição do Valor Adicionado  360.474 751.405
VIII.2 - Impostos, taxas e contribuições  142.997 205.938
VIII.3 - Remuneração de capitais de terceiros  66.658 21.239
VIII.4 - Remuneração de capitais próprios  150.819 524.228

cebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela instabilidade 
no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em um cenário de extre-
ma crise econômica, os recebimentos possam sofrer redução de até 50%. 
2.8 Risco de Crédito: O risco de crédito está associado à possibilidade de 
uma das partes de uma transação não cumprir sua obrigação com as de-
mais, deixando de honrar compromisso financeiro assumido. 2.9 Inadim-
plência: O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo de 
negócios e a geração de caixa das empresas. Consequentemente gera um 
aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento 
das restrições para se obter crédito, resultando assim, no aumento das taxas 
de inadimplência. Com o aumento significativo da inadimplência é possível 
que os devedores dos créditos negociados com a Companhia não tenham 
capacidade de cumprir com suas obrigações e, como o pagamento dos in-
vestidores das Debêntures emitidas pela Companhia está baseado no paga-
mento dos direitos creditórios, isto pode alterar o retorno previsto pelos inves-
tidores. 3. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasilei-
ras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamen-
tos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo CPC e homologados 
pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos 
não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual Básico 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis emitido pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as 
normas contábeis internacionais. As demonstrações contábeis de 31/12/2019 
incluem as alterações na legislação societária introduzidas pela Lei 
11.638/07, e pela Lei 11.941/09, que alteraram a Lei 6.404/76 nos artigos 
relativos à elaboração das demonstrações contábeis. Dentre as alterações 
supramencionadas, destacamos: Apresentação das demonstrações con-
tábeis: A empresa apresenta suas demonstrações contábeis de acordo com 
CPC 26. 4. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras 
são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjeti-
vos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações. 5. Caixa e Equivalentes de 

Caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros
fins. 6. Títulos a Receber: O saldo de Direitos Creditórios a receber é com-
posto por direitos de créditos adquiridos de empresas originadoras dos seg-
mentos industriais, comerciais e da prestação de serviços sem aquisição
substancial de riscos e benefícios. Os valores são escriturados pelo valor de
face dos Direitos Creditórios a receber, devido ao fato do prazo médio da
carteira ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhecer o ajus-
te a valor presente, requerido pelo CPC 12. 7. Adiantamentos: A conta de
“Outros Créditos” é composta por adiantamentos a fornecedores e antecipa-
ções de dividendos no exercício social. 8. Imobilizado: A conta de imobiliza-
do é composta por móveis e utensílios, equipamentos de informática, Veícu-
los e Consórcios em nome da Companhia. 9. Empréstimos e Financia-
mentos: A Companhia tomou empréstimos com partes relacionadas para
disponibilizar capital para condução normal dos negócios da organização.
10. Outras Obrigações: A conta “Outras Obrigações” é composta por valo-
res que foram antecipados por clientes em projetos de estruturação e por
aportes antecipados de Certificados de Recebíveis Imobiliários que serão
transferidos ao balanço apartado a partir de sua constituição, por dividendos
a pagar, receitas a realizar e por outros passivos de diversas origens. 11.
Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, totalmente subscrito é
de R$104.000, representado por 500.000 ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal. Atualmente há um saldo de R$37.000 a integralizar. Re-
serva Legal: A reserva legal constituída está dentro do limite de 20% não
excedendo o capital social em conformidade com o artigo 193 da Lei das
S.A. e com o Artigo 25, §1º, letra (a) do estatuto social da Companhia.
Adiantamento para futuro aumento de capital: A companhia obteve o
valor de R$ 24.700 em adiantamento para futuro aumento de capital, sendo
que esse valor será convertido em aumento de capital, no entanto, perma-
nece a disposição da assembleia geral. Reserva de Lucros: A reserva de
lucros da Companhia consta com um montante de R$336.732,63 que está à
disposição dos acionistas para deliberações futuras. 12. Resultado Opera-
cional: o resultado operacional é composto de receitas operacionais dedu-
zidas às despesas operacionais. 13. Resultado Financeiro: o resultado fi-
nanceiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas finan-
ceiras. 14. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros ativa-
mente utilizados pela Sociedade estão substancialmente representados por
caixa e equivalentes de caixa e empréstimos e financiamentos, realizado em
condições usuais de mercado, estando reconhecidos integralmente nas de-
monstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 2.
Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais,
visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. 15. Patrimônio
em Separado - Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRIs e Certifica-
do de Recebíveis do Agronegócio - CRAs: Patrimônio Separado: Os valo-
res administrados pela Companhia são constituídos sob a forma de patrimô-
nio separado onde são registrados os ingressos e dispêndios de caixa que
são classificados quanto a sua forma, registrado a aquisição de papéis (las-
tros da operação) do originador (cedente) em contas de ativo, concomitante
o registro efetuado no passivo na conta (CRI´s e CRA´s) que se refere ao
recebimento por parte do investidor. Em 31/12/2018 o patrimônio separado
administrado pela Companhia totalizou o valor de R$ 447.741.137.

Ativo  CRI - 1ª e 2ª série CRA - 3ª série CRI - 4ª série CRI - 5ª série Total - 2018
Total do Ativo Circulante  347.946 978.558 286.026 3.553.712 5.166.242
Total do Ativo Não Circulante  398.872.764 25.595.498 26.317.397 7.868.269 458.653.928
Total do Ativo  399.220.710 26.574.056 26.603.423 11.421.981 463.820.170
Passivo
Total do Passivo Circulante  307.666 312.084 256.952 254.188 1.130.890
Total do Passivo Não Circulante  399.004.482 26.262.593 26.353.875 11.179.829 462.800.779
Total do Patrimônio Líquido  (91.438) (621) (7.404) (12.036) (111.499)
Total do Passivo  399.220.710 26.574.056 26.603.423 11.421.981 463.820.170
As informações sobre os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), estão de acordo com o reque-
rido pela instrução CVM nº 480/09.
 Ricardo Elson do Carmo Alexandre Domingos Ferreira Miriam Delgado Froes
 Diretor Presidente - CPF: 167.780.268-55 Diretor Vice Presidente - CPF: 181.740.688-48 CPF: 025.876.169-56 - CRC:PR 055474/O-0 - “T” SC

Relatório do Auditor Independente
Aos administradores e acionistas da: BSI Capital Securitizadora S.A. - São 
Bernardo do Campo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contá-
beis da BSI Capital Securitizadora S.A., que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da BSI Capital Securitizadora S.A. em 31/12/2019, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de au-
ditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exer-
cício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audito-
ria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressa-
mos uma opinião separada sobre esses assuntos. Determinamos que os 
assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem 
comunicados em nosso relatório. Demonstrações contábeis fiduciárias - 
informação suplementar requerida por Lei e regulamento: Motivo pelo 
qual o assunto foi considerado um dos Principais assuntos de audito-
ria: A Companhia é rogada a divulgar informações contábeis e manter con-
trole a parte, e imparcial de cada um dos patrimônios segregados por emis-
são de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e dos Certificados de 
Recebíveis do Agronegócios (CRA), em que foram instituídos o regime fidu-
ciário. Adendo, a Companhia realiza a administração dos recebíveis destes 
ativos, bem como os pagamentos dos CRIs e CRAs, em atenção aos de-

sembaraços. Diante do exposto, esse tema foi considerado uma área ate-
nuante e de risco em nossa condução dos trabalhos devido aos inúmeros 
patrimônios apartados que são administrados pela Companhia, resultando 
em elevadas transações contábeis para confecção das demonstrações con-
tábeis fiduciárias de cada patrimônio com o risco de, se não adequadamen-
te controlados, serem apresentados e valorizados de forma incorreta nas 
demonstrações contábeis fiduciárias. Como nossa auditoria conduziu 
esse assunto: Na condução da realização da auditoria incluíram-se a reali-
zação de testes de lisura nos registros contábeis independentes de cada um 
dos patrimônios segregados em face da administração da Companhia, e em 
conjunto com o cotejo dessas informações com os saldos de “Caixa e equi-
valentes de caixa”, “Aplicações financeiras”, “Outros créditos a receber”, 
“Valores mobiliários emitidos”, “Outros passivos” e “Contas a pagar”, apre-
sentados nas demonstrações contábeis fiduciárias. Foram examinados os 
contratos das emissões dos certificados dos recebíveis realizado durante o 
exercício analisado, de forma de assegurar se os mesmos continham a cláu-
sula que instituiu o regime fiduciário. Suplementarmente, foram examinadas 
as liquidações financeiras das operações por via de extratos bancários, e 
posteriormente comparadas aos dados contratuais pactuados de taxas de 
juros, índices de atualizações e prazo de recebimento/ pagamento com as 
informações apresentadas nas memórias de cálculo das contas a receber e 
com informações do sistema a respeito do controle a pagar, procedimentos 
esses que visavam deslumbrar a totalidade da operação. Com base nos 
procedimentos de auditoria adotados na condução dos trabalhos e após os 
resultados informacionais que os testes nos deram, consideramos que as 
demonstrações contábeis fiduciárias que a Companhia divulgou, essas 
apresentadas de forma adicional às demonstrações da Companhia, confor-
me requerido pela Instrução CVM 480, de 07/12/2009, e na Lei de 9.514/97, 
foram preparadas e posteriormente divulgadas de forma correta, no contex-
to das demonstrações contábeis tomadas como um todo. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor: Informações correspondentes sobre as demonstrações do 
valor adicionado: Revisamos, também, as informações correspondentes 
relativas às DVA, individuais, referentes ao período de 31/12/2019 elabora-
das sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresen-
tação nas demonstrações é requerida de acordo com as normas expedidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários e considerada informação suplemen-
tar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demons-
trações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descri-

tos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento
de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em to-
dos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações
contábeis correspondentes individuais tomadas em conjunto. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financei-
ras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board -
IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi-
lidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito de valo-
res e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a ava-
liação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acredita-
mos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Blumenau, 23/04/2020. Audifactor Auditores In-
dependentes S/S - CRC/PR 005560/O-1 T-SC; Sidení Moratelli - Sócio
Responsável - Contador - CRC/SC - 19.206/O-7 “S” SP; Juliano dos San-
tos Machado - Sócio - Contador - CRC/PR - 051229/O-8 “S” SP.
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Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do ResultadoBalanço Patrimonial
2019 2018

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (237) (55)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 2
Variações nas contas de ativo e passivo
Tributos a Recuperar (1) –
Fornecedores (5) 16
Partes Relacionadas. 3 (83)
Obrigações tributárias – 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (3) –
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (235) (118)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (68) (7.809)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (68) (7.809)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital (7.646) 7.750
Aumento de Capital 7.950 200
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 304 7.950

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 1 23
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 50 27
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 51 50
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 1 23

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados Subtotal AFAC
Patrimônio 

líquido
Saldos em 31/12/2017 6 (28) (22) 100 78
Aumento de capital 200 – 200 – 200
AFAC – – – 7.750 7.750
Prejuízo líquido do 
exercício – (55) (55) – (55)

Saldos em 31/12/2018 206 (83) 123 7.850 7.973
Aumento de capital 7.950 – 7.950 – 7.950
AFAC – – – (7.646) (7.646)
Lucro/Prejuízo líquido do 
exercício – (237) (237) – (237)

Saldos em 31/12/2019 8.156 (320) 7.836 204 8.040

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (237) (55)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários (237) (55)

Despesas operacionais 2019 2018
Despesa com ocupação (12) (11)
Despesa com pessoal (22) (13)
Despesas Gerais e Administrativas (205) (31)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (239) (55)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 2 –
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (237) (55)
Lucro/Prejuízo dos exercícios (237) (55)

Ativo 2019 2018
Circulante 52 50
Caixa e equivalentes de caixa 51 50
Tributos a Recuperar 1 –
Não circulante 8.015 7.947
Propriedade para investimentos 8.015 7.947
Total do ativo 8.067 7.997
Passivo 2019 2018
Circulante 26 23
Fornecedores 12 17
Partes relacionadas. 5 2
Obrigações tributárias 2 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7 2
Patrimônio líquido
Capital social 8.156 206
Prejuízos acumulados (320) (82)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 204 7.850
Total do patrimônio líquido e recursos capitalizáveis 8.040 7.974
Total do passivo e patrimônio líquido 8.067 7.997

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do 

Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS GS Bandeirantes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 29.639.947/0001-29

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio 

Líquido

Demonstrações dos Resultado Abrangente

Demonstrações do ResultadoBalanço Patrimonial 2019 2018
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (165) (26)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo
Despesas Antecipadas (10) –
Tributos a Recuperar (1) –
Fornecedores (14) 21
Partes Relacionadas (Passivo) (48) 97
Obrigações tributárias (3) 4
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (2) 2
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (235) 98
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imóveis – (12.841)
Adições de propriedade para investimento (365) –
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (365) (12.841)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital (12.740) 13.069
Integralização de Capital Social – 1
Aumento de Capital 13.069 –
Caixa líquido proveniente das atividades financiamento 329 13.070
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (271) 327
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 327 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 56 327
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (271) 327

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados Subtotal AFAC

Patri-
mônio 

líquido
Saldos em 07/08/2018 – – – – –
Aumento de capital 1 – 1 – 1
AFAC – – – 13.069 13.069
Prejuízo líquido do período – (26) (26) – (26)
Saldos em 31/12/2018 1 (26) (25) 13.069 13.044
Aumento de capital 13.069 – 13.069 – 13.069
AFAC – – – (12.740) (12.740)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício – (165) (165) – (165)
Saldos em 31/12/2019 13.070 (191) 12.879 329 13.208

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (165) (26)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes dos exercícios, 
liquido dos efeitos tributários (165) (26)

2019 2018
Custo de Operação – (3)
Custos com ocupação – (2)
IPTU – (1)
Lucro bruto – (3)
Despesas operacionais
Despesa com ocupação (13) –
Despesa com pessoal (21) (12)
Despesas Gerais e Administrativas (131) (12)
Despesas Tributárias (4) –
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (169) (27)
Resultado financeiro líquido 4 1
Receitas financeiras 4 1
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (165) (26)
Lucro/Prejuízo dos exercícios (165) (26)

Ativo 2019 2018
Circulante 57 327
Caixa e equivalentes de caixa 56 327
Tributos a Recuperar 1 –
Não circulante 13.216 12.841
Despesas Antecipadas 10 –
Propriedade para investimentos 13.206 12.841
Total do ativo 13.273 13.168
Passivo 2019 2018
Circulante 65 124
Fornecedores 7 21
Partes Relacionadas. 49 97
Obrigações tributárias 1 4
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 2
Patrimônio líquido 13.208 13.044
Capital social 13.070 1
Prejuízos acumulados (191) (26)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 329 13.069
Total do passivo e patrimônio líquido 13.273 13.168

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à 

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Edital Pormenorizado
O Leiloeiro Público Oficial Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, matriculado na Jucesp sob o número 790, torna público que  realizará exclusivamente na modalidade eletrônica (on-line) o leilão, pelo endereço eletrônico:
www.gustavoreisleiloes.com.br, com abertura para lances dos lotes no dia 27/05/2020 às 8h, com início de fechamento dos lotes com direito à documentação e fim de vida útil a partir das 9h do dia 02 de junho 2020 e fim de
vida útil no dia 03 de junho de 2020, a partir das 9h, autorizado pela comitente DETRAN /SÃO PAULO -SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRÂNSITO DE CAMPINAS/SP UNIDADE DE ATENDIMENTO DE
CAMPINAS- SP. Os bens a serem apregoados disponíveis  para visitação pública onde poderão ser examinados pelos interessados, situado a Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141, Jardim São José, Campinas/SP no dia 01/
06/2020 das 8h às 16h00. Ao final dos lances dos lotes com direito a documento, deverá ser feito o repasse dos lotes de veículos não arrematados. O repasse dos lotes sem direito a documentação e se ainda persistirem lotes
(veículos) sem arremates, esses deverão ser reclassificados para “fim de vida útil/desmonte” O repasse dos lotes sem direito a documentação  “fim de vida útil/desmonte” e serão ofertados no dia 04 de junho de 2020, ás 10:00.Os
bens serão vendidos no estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo, salvo por determinação expressa do comitente. devendo ser observadas
as condições de venda e pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo (s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto
nº 21.981, de 19 de outubro de 1.932). Além do valor do arremate, o Arrematante arcará com o custo proveniente da taxa de preparação de leilão instituída pala Lei nº 15.911, de 29 de setembro de 2015 no valor equivalente
à 7,75 UFESPs, de acordo com o valor fixado para o ano que será acrescido no valore do lote a ser depositado na conta do DETRAN/SP. Os bens levados ao leilão estão pormenorizados e descritos abaixo: 01- CHASSI:
9BGRM69807G203991; GM/PRISMA MAXX;2006/2007;4  -  CHASSI: 9BD17101222116235;; FIAT/PALIO EX;2001/2002;6  -  PLACA: LOE4416; SUMARE/SP; CHASSI: 9BWCA05X73T035739;; VW/GOL 16V POWER;2002/
2003; 7  -  CHASSI: 9BGJC69Z0DB259297;; CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ;2013/2013; 8  -  CHASSI: 9BGXM75G09C150175; GM/MERIVA PREMIUM;2008/2009; 12  -   CHASSI: 9BD195102D0371233; FIAT/UNO VIVACE
1.0;2012/2013; 16  -  CHASSI: 935FCKFV88B543972; CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX;2008/2008;  20  -  CHASSI: 9BGSC08WSSC683992;; GM/CORSA WIND;1995/1995; 24  -  CHASSI: 9BWCA15X8YT193522; VW/GOL
16V;2000/2000; 26  -  CHASSI: 9BFBXXLBAHBU89517;; FORD/ESCORT GL;1987/1988; 27  -  CHASSI: 8AWZZZ377TA826320; I/VW GOL CLI;1996/1996; 28  -  CHASSI: 9BWCA05X31P024775; MOTOR: AFR380835;
VW/GOL 16V PLUS;2000/200130  -  CHASSI: 9BFZZZ54ZKB051904; MOTOR: 0978225; FORD/ESCORT L;1989/1990; 31  -  CHASSI: 3VWRX49M55M001436;; I/VW BORA;2004/2005; 36  -  CHASSI: 9BGKT08KPNC305286;
GM/KADETT SL EFI;1992/1993; 40  -  CHASSI: 9BGJG19BVVB598054; GM/VECTRA GL;1997/1997; 47  - CHASSI: 9BFZZZ542TB820388 FORD/ESCORT 1.0 49  -  CHASSI: 9BFZZZ33ZPP068141 FORD/ROYALE 1.8/
;93/94;:50  -  CHASSI: 9BD178016W0568694; FIAT/PALIO ED;1998/1998; 60  -  CHASSI: 9BFZF10B668384475; FORD/FIESTA;2005/2006; 64  -  CHASSI: 9BWZZZ30ZGT086370; VW/GOL PLUS;1986/1986; 69  -  CHASSI:
9BD146000H3292590; FIAT/FIAT PREMIO 71  -  CHASSI: 9BGKS08BWWB414435; GM/KADETT GLS;1998/1998;75  -  CHASSI: 5D11AGC108171; GM/CHEVETTE 1977/1977;:80  -  CHASSI: 9BWZZZ32ZMP014710VW/
SANTANA GLS;1991/1991; 89  -  CHASSI: 9BFZZZFDATB001165; FORD/FIESTA CLX;1996/1996; 92  -  CHASSI: 9BGJG69KPPB033845; GM/MONZA SL EFI;1993/1993; 97  - CHASSI: 9BWZZZ377XP019067; VW/GOL
SPECIAL;1998/1999;102  - CHASSI: 9BGXH68808B126521; MOTOR: P40005277; GM/CORSA HATCH MAXX;2007/2008;105  -  CHASSI: 9362AKFW97B007868; PEUGEOT/206 14 SENSAT FX;2006/2007; 108  - CHASSI:
9BGJK11TLLB059852; GM/MONZA SL;1990/1990; 111  -  CHASSI: 8A1BB8V05AL320372; RENAULT CLIO CAM1016VH;2009/2010; 112  -  CHASSI: 9BWZZZ33ZLP005507; VW/QUANTUM GLS;1990/1990; 114  CHASSI:
LB8JBL71034; FORD/DEL REY L;1983/1983,118  -  CHASSI:9BFZZZFDAVB089987; FORD/FIESTA;1997/1997; 120  -  CHASSI: 9BD146000L3652849; FIAT/UNO MILLE;1990/1991; 121  CHASSI: 9BWZZZ30ZPT103743;
VW/GOL;1993/1993;122  -  CHASSI: 9BFZZZGDAVB540362; FORD/KA;1997/1998; 123  -  CHASSI: 9BD14600003039813; FIAT/FIAT UNO S;1985/1985; 126 -CHASSI: 5E11AKC173346; GM/CHEVETTE SL;1980/1980;
127  -  CHASSI: 9BFBXXLBAHBE67401; FORD/ESCORT GL;1987/1988;128  - CHASSI: WVWCG81H9SW483936; IMP/VW GOLF GL;1995/1995; 136  -  PLACA: BID6521; PORTO FELIZ/SP; CHASSI: 9BD146000M3787775;
FIAT/UNO MILLE;1991/1991138  -  CHASSI: 9BD178216V0487856; MOTOR: 5313258; FIAT/PALIO ED;1997/1998;144  -  CHASSI: 8AP196271D4022218; /FIAT PALIO ATTRACT 1.0;2013/2013145  -  CHASSI: 9BD19241X53033397;
FIAT/STILO 16V;2005/2005;154  -  CHASSI: WVWCG81H4SW405421;/VW GOLF GL;1995/1995; 155  -  CHASSI: 9BFBXXLBABGL78797; FORD/ESCORT GL;1986/1986; 159  -  CHASSI: 9BWZZZ30ZRT055077; VW/GOL
1000;1994/1994; 164  -  CHASSI: 9BGSC68Z0XC786052; GM/CORSA WIND;1999/1999:165  -  CHASSI: 9BGSD68ZWVC641193, GM/CORSA SUPER 97/98; 166  -  CHASSI: 9BD17834422330025; FIAT/PALIO YOUNG;2001/
2002; 169  CHASSI: 9BFZZZFHAVB140481; MOTOR: C4AV140481; FORD/FIESTA;1997/1998; 171  -  CHASSI: 9BD185245X7012889; FIAT/MAREA HLX;1999/1999; 175  -  CHASSI: 93YLSR1RH8J982939; RENAULT/
LOGAN EXP 1016V;2007/2008; 193  -  CHASSI: 9BD178016V0417627; FIAT/PALIO ED;1997/1997196  -  CHASSI: 9BGJK69TLLB069322; GM/MONZA SL;1990/1990198  -  CHASSI: 9BD17103232210833; FIAT/PALIO
FIRE;2002/2003199  -  CHASSI: 9BWZZZ30ZLP201895; VW/SAVEIRO CL;1990/1990; 200  -  CHASSI: 9BGTE11UKKC142348; GM/CHEVETTE SL;1989/1989; 201  -  CHASSI: 9362EKFW97B027096; PEUGEOT/206 SW14
PRES FX;2006/2007203  -  CHASSI: 9BD146000R8379369; MOTOR: 146C40114073626; FIAT/FIORINO 1.0;1994/1994; 207  -  CHASSI: 9BWZZZ54ZMB204370; VW/APOLO GL;1991/1991; 209  -  CHASSI:
9BWZZZ30ZNT027980; VW/GOL CL 1.8;1992/1992; 212  -  CHASSI: BS224304; VW/VW FUSCA 1500;1972/1972; 215  -  CHASSI: 9BG5JK69ZGB012467; GM/MONZA;1985/1986; 219  -  CHASSI: 9362NN6AYAB012677;;
PEUGEOT/207PASSION XS A;2009/2010; 226  -  CHASSI: 9BD17203G73222930; FIAT/SIENA FIRE FLEX;2006/2007; 227  -  CHASSI: 9BGRM69807G204650; GM/PRISMA MAXX;2006/2007; 228  -  CHASSI:
9BD146000K3489545; FIAT/UNO CS;1989/1989; 231  -  CHASSI: 9BWCA05X24T093050; VW/GOL 1.0;2004/2004; 234  -  CHASSI: 9BWCA05Y72T012033; VW/GOL SPECIAL;2001/2002; 235  -  CHASSI:  9BFZZZFHAVB139908
, FORD/FIESTA ,236  -  CHASSI: 9BWZZZ373WT057734; VW/GOL 16V PLUS;1998/1998; 238 CHASSI:9BG5TC 11UFC140230;GM/CHEVETTE;1985/1985; 242  -  CHASSI: 9BD17141412091293; FIAT/PALIOELX;2001/
2001; 246  -  CHASSI: 9BWZZZ377VT022951; VW/GOL CL 1.6 MI;1997/1997;247  CHASSI: 93YLB8E257J835996; RENAULT/CLIO PRI 16 16VS;2007/2007; 248  -  CHASSI: 9BD118181B1125128FIAT/PUNTO ATTRACTIVE;2010/
2011; 250  -  CHASSI: 9BD17141322147312; FIAT/PALIO ELX;2001/2002.256  - CHASSI: 9BGRZ08908G157936; GM/GM/CELTA 2P LIFE;2007/2008; 262 -  CHASSI: 9BWKB05U7BP005985, VW/SAVEIRO 1.6 CS;2010/2011;
266  -  CHASSI: 9BR53ZEC268630476; TOYOTA/COROLLA XEI18VVT;2006/2006; 268  -  CHASSI: 9BWCA05X91P015885; VW/GOL 16V PLUS;2000/2001; 269  -  CHASSI: 93XFRH77W8C726592 274  -  CHASSI:
9BWAH7AU9H4003884; VW/GOLF COMFORTLINE MD;2017/2017; 275  -  CHASSI: 9BD27803MA7180308; FIAT/STRADA FIRE FLEX;2009/2010; 278  -  CHASSI: 9BD15802764864384; FIAT/UNO MILLE FIRE
FLEX;2006/2006:285  -  CHASSI: 3GNCL13V69S624755; I/GM CAPTIVA SPORT FWD;2009/2009; 288  -  CHASSI: 9BFBSZGDA7B601772; MOTOR: C4C7601772; FORD/GL;2006/2007; 292  -  CHASSI: 9BD15808814247671;
MOTOR: 6237704; FIAT/UNO MILLE SMART;2001/2001293  -  CHASSI: 9BGRD08Z02G155645; GM/CELTA;2002/2002;:295  -  CHASSI: 9BD17834422335078 ; FIAT/PALIO YOUNG 02/02; 296  -  CHASSI: 9BD14600003177231;
FIAT/UNO CS;1987/1987; 297  -  CHASSI: 8A1CB8W05BL842861; I/RENAULT CLIO CAM 10H3P;2011/2011; 299   CHASSI: 9BWZZZ377RT022489; VW/GOL 1000I;1994/1995; CHASSI: 9BFZZZGDAVB562497; FORD/
KA;1997/1998; 306  -  CHASSI: BJ733846; VW/VW FUSCA 1300;1978/1978; 311  CHASSI: 9BD14600003101267,FIAT/UNO;1986/1986; 315  -  CHASSI: 9BGSA19907B202279; GM/CLASSIC LIFE;2006/2007318  -  CHASSI:
9BD15802AA6357445; FIAT/UNO MILLE ECONOMY;2009/2010; 321  -  CHASSI: ZFA160000R4971296; IMP/FIAT TIPO 1.6IE;1994/1994; 325  -  CHASSI: LKHPC2CG8BAL84116; I/HAFEI TOWNER PICKUP UD;2011/
2011; 333  -  CHASSI: 8AP372111C6026234; I/FIAT SIENA EL FLEX;2011/2012; 338  -  CHASSI: 9BGRP48F0CG121136; CHEVROLET/CELTA 1.0L LT;2011/2012; 340  -  CHASSI: 9BD146000J3320978; FIAT/PREMIO CS
1.5;1988/; 342  -  CHASSI: 9BWCA05W06T032340; VW/GOL 1.0;2005/2006; 344  -  CHASSI: 93HGD18408Z103134; HONDA/FIT LX;2007/2008; 345  -  CHASSI: 93Y5SRD64GJ186239, RENAULT/SANDERO EXPR 16;2015/
2016; 347  -  CHASSI: 9BGRD08X04G197455; GM/CELTA 3 PORTAS;2004/2004 348  -  CHASSI: 9BD17140G85203586 ; FIAT/PALIO ELX FLEX 87/88; 349  -  CHASSI: 9BGJL19FWVB534630; GM/VECTRA CD;1997/1998;
352  -  CHASSI: 9BFZZZGDAWB598537 ; FORD/KA  98/98; 354   CHASSI: 9BGTB69B0XB333441; GM/ASTRA GLS;1999/1999;:360  -  CHASSI: 9BD118181C1189373; FIAT/PUNTO ATTRACTIVE;2011/2012; 361  -  CHASSI:
9BGSD19ZXWC685740; GM/CORSA SUPER;1998/1999; 363  -  CHASSI: 9BWZZZ377ST141292; VW/GOL CLI;1995/1995; 366  -  CHASSI: 9BD15802524284529; FIAT/UNO MILLE FIRE;2001/2002; 369  -  CHASSI:
9BGRD08Z02G111924; GM/CELTA;2001/2002; 371  -  CHASSI: 9BGSD68ZWVC636502; GM/CORSA SUPER;1997/1998;378  -  CHASSI: 9BFBXXLBABFB37142; FORD/ESCORT L;1985/1985; 379  -  CHASSI:
9BFNSZPPA4B954405; FORD/COURIER 1.6 L;2003/2004; 385  -  CHASSI: 9BWZZZ30ZLT056655;; VW/GOL GL;1990/1990; 386  -  CHASSI: 9BGTC11UJJC162385;; GM/CHEVETTE SL;1988/1988;389  -  CHASSI:
9BGRZ0810AG197409; GM/CELTA 2P LIFE;2009/2010; 391  -  CHASSI: 9BFBSZGDAYB695181;;FORD/KA GL;2000/2000; 394  -  CHASSI: 9BFZZZ54ZNB254104; FORD/VERONA LX;1992/1992; 399  -  CHASSI:
9BD15802524331514; FIAT/UNO MILLE FIRE;2001/2002; 400  - CHASSI: 9BWZZZ32ZMP010848; VW/SANTANA GL 2000;1991/1991; 401  -  CHASSI: 9BD178237T0037072; FIAT/PALIO EL;1996/1996; 408  -  CHASSI:
9BD17103232319098; FIAT/PALIO FIRE;2003/2003; 409  CHASSI:9BD15802534480397; FIAT/UNO MILLE FIRE;415 CHASSI: BC244PNK17698;GM/CHEVROLET D 10;1980/1980416  -  CHASSI: ZFA160000R4996002;
IMP/FIAT TIPO 1.6IE;1994/1995; 420  CHASSI: 9BD146000P5046367; FIAT/UNO ELETRONIC;1993/1993; 421  -  CHASSI: 9BD17140MA5624644; MOTOR: 310A20119472018; FIAT/PALIO ELX FLEX;2010/2010; 422  -
CHASSI: 8AD2MKFWXBG025470 I/PEUGEOT 207HB XR S;2010/2011; 423  -  CHASSI: 9BFZZZFHAVB138321;FORD/FIESTA;1997/1997; 427  -  CHASSI: 9BGSC19Z0XC763712; GM/CORSA WIND;1999/1999; 431
CHASSI: W0L000058S5286028; IMP/GM ASTRA GLS;1995/1995; 434  -  CHASSI: 5K69VCB028426; GM/MONZA SL;1983/1983; 435  -  CHASSI: 9BD178096Y2130238; FIAT/PALIO EX;2000/2000; 437  -  CHASSI:
9BWZZZ377TT056408; VW/GOL 1000I;1996/1996;442  -  CHASSI: 8AWZZZ377VA941189; IMP/VW GOL CL 1.6 MI;1997/1998; 443  -  CHASSI: 45641; RENAULT/SCENIC RXE 2.0;2002/2002; 445  -  CHASSI: 9BWAA05U6BT200983
; VW/GOL 1.0 98/99; 447  -  CHASSI: 9BG5JK11ZEB051399; GM/MONZA SL;1984/1984; 453  -  CHASSI: 9BGXL80P0AC110809; GM/MONTANA CONQUEST;2009/2010; 456  -  MONTE MOR/SP; CHASSI:
9BGJK69RRRB022775; GM/MONZA GLS;1994/1994; 458  -  CHASSI: ZFA160000S5138457; IMP/FIAT TIPO 1.6IE;1995/1995; 467  -  CHASSI: 8AP17202LB2169434I/FIAT SIENA EL FLEX;2010/2011; 471  -CHASSI:
9BD15822524324564; MOTOR: 5273914; FIAT/UNO MILLE FIRE;2001/2002; 476  -  CHASSI: 9BFZZZFHAVB174037; FORD/FIESTA CLX 16V;1997/1998; 480  -  CHASSI: 8AGSD35401R135082; I/GM CORSA SUPER
W;2001/2001; 481  CHASSI: 9362A7LZ93W014980; PEUGEOT/206 SOLEIL;2002/2003; 486  -  CHASSI: 9BGSC19Z01C213039; GM/CORSA WIND;2001/2001; 489  -  CHASSI: 9BWCA05W06T026554; VW/GOL 1.0
PLUS;2005/2006; 490  -  CHASSI: KNCSHX73AB7514324; I/KIA K2500 HD;2010/2011; 491  CHASSI: BO150817; VW/VW FUSCA 1300 L;1980/1980; 499  -  CHASSI: 9BFZZZFHAWB224680; FORD/FIESTA;1998/1998;501
-  CHASSI: 9BD17204L83410422;; FIAT/SIENA ELX FLEX;2008/2008; 503  -  CHASSI: 9BGSC68ZWWC699245; GM/CORSA WIND;1998/1998; 506  -  CHASSI: 9BWZZZ327XP001690; VW/SANTANA;1998/1999510  -
CHASSI: 9BD19241R93083369; FIAT/STILO FLEX DUALOGIC;2008/2009; 512 CHASSI: 9BGSB19X04B172388; GM/CORSA CLASSIC;2004/2004; 517-CHASSI:9BGSC08WSSC639770;GM/CORSAWIND;1995/1995
522 -CHASSI: 935CHRFM83J509842; CITROEN/XSARA PICASSO GX;2003/2003; 523 -CHASSI: 9BD146067T5789604;FIAT/UNO MILLE IE;1996/1996;525-CHASSI: 9BGRZ08F0AG302708;GM/CELTA 2P LIFE;2010/
2010; 526CHASSI: 9BGKZ08GSSB408958;GM/KADETT GL;1995/1995; 528- CHASSI: 9BD178226W0651765; FIAT/PALIOEDX;1998/1998;529CHASSI:9BGSC19Z02B144734;GM/CORSAMILENIUM;2002/2002; 530-
CHASSI: 9BWCA05W08T158975; VW/GOL 1.0;2007/2008; 534  CHASSI: 9BWZZZ373YT168085; VW/GOL 16V;2000/2000; 545  CHASSI: 9BD198261C9008291;FIAT/BRAVO ABSOLUTE DUAL;2011/2012; 557- CHASSI:
9BD15808814209599; FIAT/UNO MILLE SMART;2000/2001;558  -  CHASSI: 9BR53ZEC248562615;TOYOTA/COROLLA SEG18VVT;2004/2004;562CHASSI:9BWCA05X25T125271;VW/GOL16VPLUS;2005/2005;564  CHASSI:
9BGKZ08KSSB412737;GM/KADETT GL;1995/1995; 572 CAMPINAS/SP; CHASSI: 9BD146000L3592863; FIAT/UNO CS;1990/1990; 574  -CHASSI: 9BD146000P3975195; FIAT/UNO MILLE ELECTRONI;1993/1993; 579-
CHASSI: 93YCB8B057J818331; RENAULT/CLIO AUT10 16H3P;2006/2007; 580 CHASSI: 9BGSC08ZVVB620283; GM/CORSA WIND;1997/1997581  CHASSI: 9BD27808322353827; FIAT/STRADA ADVENTURE;2002/
2002; 584- CHASSI: 9BGRD08X03G111617; GM/CELTA 3 PORTAS SUPER;2002/2003; 586- CHASSI: 9BGRZ08908G206499; GM/CELTA 2P LIFE;2007/2008; 587  CHASSI: 9BD17103742443869; FIAT/PALIO FIRE;2004/
2004; 589 CHASSI:9BD17103G62723953; FIAT/PALIO FIRE FLEX;2006/2006; 591  CHASSI: 9BG5TE11UFC129613; GM/CHEVETTE SL;1985/1985; 595 CHASSI:9BWCB05X95P144082; VW/GOL 1.6 POWER;2005/2005;
597  CHASSI: 9BGRD08X04G127554; GM/CELTA 3 PORTAS;2003/2004598  CHASSI: 9BD146028V5890411; MOTOR: 146A70114915875; FIAT/UNO MILLE SX;1997/1997; 599  -CHASSI: 9BFZZZFHAWB228529; FORD/
FIESTA;1998/1998; 610CHASSI: 9BGRD48X04G116548; GM/GM/CELTA 5 PORTAS;2003/2004; 612  CHASSI: 9362C7LZ93W042031; PEUGEOT/206 613CHASSI: 9BWZZZ33ZJP235845;; VW/QUANTUM GLS;1989/
1989; 617  -  CHASSI: 9BFZZZGDAWB591839; FORD/KA;1998/1998;619 CHASSI:9BFZF12C048150481;FORD/FIESTA EDGE;2003/2004;622-CHASSI:9BGSD68ZVVC741376;GM/CORSA SUPER;1997/1997:625 CHASSI:
9BD159000R9065623; FIAT/TEMPRA;1994/1994; 626  CHASSI: 9BFZK53A9AB199905; FORD/KA FLEX;2010/2010; 627 CHASSI: 8AFZZZ54ATJ016937; IMP/FORD ESCORT 1.8I GL;1996/1996; 631 CHASSI:
9BD146107T5713666; FIAT/UNO MILLE EP;1996/1996; 634  CHASSI: 9BWDA05U9BT203776; VW/VOYAGE 1.0;2010/2011; 635CHASSI: 9BD27807222355509; FIAT/STRADA WORKING;2002/2002; 637 CHASSI:
9BWZZZ373XT062977; VW/GOL 16V;1999/1999; 641 CHASSI: 9BD14600003020460; FIAT/UNO CS;1985/1986; 650  CHASSI: 9BD14600003147382; FIAT/FIAT PREMIO S;1986/1986; 655 CHASSI: 8AFUZZFHCBJ397206;
I/FORD FOCUS HC FLEX;2010/2011; 659  CHASSI: 9BD146000P5062468; ELETRONIC;1993/1993; 664-CHASSI:9BWZZZ32ZHP251631;VW/SANTANA GLS;1987/1988; 671-CHASSI: 9BWKB05Z254061141; VW/FOX
1.6;2004/2005; 673  CHASSI: 9BWZZZ377ST032883; VW/GOL CLI 1.8;1995/1995; 679  CHASSI: 9BWZZZ30ZHT103973; VW/VOYAGE GL;1987/1988; 681 CHASSI: 9BWZZZ377TP592866; VW/GOL MI;1996/1997; 684
CHASSI: 9BGSD68ZVVC762256; GM/CORSA SUPER;1997/1997; 686  CHASSI: 9BD17146232298652; FIAT/PALIO FIRE;2003/2003; 688 CHASSI: 9BD178016T0070015; FIAT/PALIO ED;1996/1996; JOSE BORGES DE
CARVALHO; 690  CHASSI: 9BGKT08GPPC328174; GM/KADETT SL EFI;1993/1993;691-CHASSI:93YLSR1RH9J166618;RENAULT/LOGANEXP 1016V;2008/2009;692CHASSI:9BD178016V0159965;FIAT/PALIO ED;1997/
1997;693-CHASSI:9BGSC08ZVTC621303;GM/CORSA WIND;1996/1997;:696  CHASSI: 8AS146000P7127125;; IMP/FIAT UNO CSL 1.6;1993/1993;700-CHASSI:9BGTT69C01B121962; GM/ASTRAGL;2000/
2001;705CHASSI:9BD146000R5209332;FIAT/UNOELETRONIC;1994/1994;709 HONDA/CIVICLXR;2013/2014;711CHASSI:9BWZZZ30ZKT143205;VW/VOYAGEGL;1989/1990;715CHASSI: 9BWCA05X01P054428; VW/
GOL 16V PLUS;2001/2001:716 -CHASSI: 9BD17202423019716; FIAT/SIENA ELX;2002/2002;718DIADEMA/SP;CHASSI:9BGSC68ZXWC605131;GM/CORSAWIND;1998/1999;719CHASSI:9BGJK11ZHHB047512;GM/
MONZASL;1987/1987;CHASSI:9BD15804AA6412867;FIAT/UNOMILLEWAYECON;2010/2010;726CHASSI:9BGXF19X03C109092;GM/CORSASEDAN;2002/2003;:727CHASSI:9BGSC08ZWWC720218;GM/CORSA
WIND;1998/1998; 728-  CHASSI: 9BGRZ48906G117992; CELTA 4P LIFE;2005/2006;732-  CHASSI: 9BD146000P5036938; FIAT/UNO ELETRONIC;1993/1993;733-  CHASSI: 9BGSE08XRRC628757; GM/CORSA GL;1994/
1994; 740-  CHASSI: 9BGTC11JMMC140316; GM/CHEVETTE DL;1991/1991; 742-CHASSI: 3YLSR6RHDJ557778; RENAULT/LOGAN AUT 1016V;2012/2013;744-  CHASSI: 8AD4DRFJWCG007370; I/PEUGEOT 408
ALLURE;2011/2012; 749-  CHASSI: 9BD146000R5257033; FIAT/UNO ELETRONIC;1994/1994; 753-  CHASSI: 9BD146000R5378572; FIAT/UNO ELETRONIC;1994/1995; 756-   CHASSI: 9BGRD08Z01G100416; GM/
CELTA;2000/2001; 757 - CHASSI: 9BGJL11TLLB048525; GM/MONZA CLASSIC SE;1990/1990; 759- CHASSI: 93YBB0Y152J309005; RENAULT/CLIO RN 1.0;2001/2002; 763-  CHASSI: 9BWZZZ558TB838472;VW/
LOGUS;1996/1996; 764- CHASSI: 9BD146000J3339398; FIAT/FIAT UNO S;1988/1988;768 - CHASSI: 9BD15802774948020; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX;2007/2007; 770-  CHASSI: 9362AKFW97B035990;  PEUGEOT/
206 14 PRESEN FX;2007/2007; 772-   CHASSI: 9BWZZZ30ZMT072112; VW/GOL GL 1.8;1991/1991; :781-   CHASSI: 9BFZF10A988249470; FORD/FIESTA FLEX;2008/2008:787-CHASSI: 9BD146000P5032646; FIAT/UNO
ELETRONIC;1993/1993;788-CHASSI: 9BWCA05X52P004111; VW/GOL 16V PLUS;2001/2002;789-CHASSI: 9BFBXXLBABGG44645; FORD/ESCORT L;1986/1987; 790-CHASSI: 9BFZZZFHATB063041; FORD/FIESTA;1996/
1997;:792-  CHASSI: 8AGSB19Z03R119635; I/GM CORSA CLASSIC;2002/2003; 795-   CHASSI: 9BGRD08X03G108197; GM/GM/CELTA 3 PORTAS;2002/2003;:798-  CHASSI: 9BWZZZ30ZKT012292;  VW/GOL CL;1989/
1989;:803CHASSI: 9362A7LZ94B000755; PEUGEOT/206 SELECTION;2003/2004; 807- CHASSI: 9BGKT08GPPC339467; GM/KADETT SL EFI;1993/1993808- CHASSI: 9BD146107T5699290; FIAT/UNO MILLE EP;1996/
1996; 816-  CHASSI: ZFA160000R4922765; IMP/FIAT TIPO 1.6IE;1994/1994; 820-  CHASSI: 9BFBXXLBABFC56873; FORD/ESCORT GL;1985/1986;826-  CHASSI: 9BFBDZFHA1B393437;  FORD/FIESTA GL CLASS;2001/
2001; 835-  CHASSI: 9BFZZZFDATB030004; FORD/FIESTA CLX;1996/1996:839-  CHASSI: 9BGKS15VLLC323005;  GM/KADETT IPANEMA SLE;1990/1990; 840- CHASSI: 9BD178237T0050958; MOTOR: 4726686; FIAT/
PALIO EL;1996/1996; 841-   CHASSI: 9BGSD68ZWVC648692; GM/CORSA SUPER;1997/1998; 842-  CHASSI: 9BD1580276467824; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX;2005/2006; 844- CHASSI: 9BD178236X0897412; FIAT/
PALIO ELX;1999/1999;845-  CHASSI: 9A9CG0511X1BX8083; REB/FREE HOBBY FH 1;1999/1999; 847-  CHASSI: 9BGRD08Z02G122006;  GM/CELTA;2001/2002;850- CHASSI: 9BGKT08GRPC306729; GM/KADETT
GL;1993/1994; 855-  CHASSI: 9BD178296X0856770;  FIAT/PALIO EX;1999/1999; 858-  CHASSI: 9BWZZZ30ZSP113174; VW/PARATI CL;1995/1996; 859-  CHASSI: 9BD159000R9065926; FIAT/TEMPRA OURO 16V;1994/
1994; 866-  CHASSI: 9BD146097T5713910;  FIAT/UNO MILLE EP;1996/1996; 869-  CHASSI: 9BGJG11SSSB034044; GM/MONZA GL;1995/1995; 872-  CHASSI: 9BGSC08WTSC631188;  GM/CORSA WIND;1995/1996;
878-  CHASSI: 9BFBDZFHAYB322271; FORD/FIESTA GL CLASS;2000/2000; 880-  CHASSI: 93YLB01253J438916; RENAULT/CLIO PRI 16 16VS;2003/2003; 884-   CHASSI: 9BGTT08C0YB111979;  GM/ASTRA GL;1999/
2000; 887-  CHASSI: 9BD27801222793209; FIAT/STRADA WORKING;2001/2002;:893-  ; CHASSI: 9BFZZZ54ZSB693894; FORD/ESCORT 1.0 HOBBY;1995/1995; 896- CHASSI: 9BD178016V0169115; FIAT/PALIO
ED;1997/1997;897-  CHASSI: 9BFBXXLBAJBW57717;; FORD/ESCORT L;1988/1989;899- CHASSI: 9BGJL69YKJB001827; GM/MONZA CLASSIC SE;1988/1989; 902-  CHASSI: 9BGXF68X04C174232; GM/CORSA
HATCH;2004/2004; 903-   CHASSI: 9BFBSZGDA4B841882; FORD/KA GL;2003/2004; 912-  CHASSI: 9BGRZ48908G185938;  GM/CELTA 4P LIFE;2007/2008; 913-  CHASSI: 9BWEB41J744017400; ; VW/GOLF 2.0;2003/
2004;917-   CHASSI: 9BGRD08J04G141083;  GM/CELTA 3 PORTAS;2003/2004; 922-  CHASSI: 9BGSC08WTTC702366; CORSA WIND;1996/1996; 924-  CHASSI: 9BD158018W4023081;  FIAT/UNO MILLE EX;1998/
1999926-  CHASSI: 9BFZK53AXCB335574;KA FLEX;2011/2012;928-  CHASSI: 9BD15822786029512; FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX;2007/2008; 931-  CHASSI: 9BFZZZFHAWB248459;  FORD/FIESTA;1998/1999;935-
CHASSI: 9BWZZZ55ZNB303025; VW/LOGUS CL;1992/1993; 941-  CHASSI: 9BD146000M3729243; FIAT/UNO MILLE BRIO;1991/1991; 942-  CHASSI: 9BD17203743094748; FIAT/SIENA FIRE;2004/2004; 944- CHASSI:
8AGSA19908R138334; I/GM CLASSIC LIFE;2007/2008; 946-  CHASSI: 9BHBG51CAFP320606; HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR;2014/2015; 947-  CHASSI: 9BD27801A72528175; FIAT/STRADA FIRE FLEX;2006/2007;
950-  ; CHASSI: 935CHN6AVBB554548;  CITROEN/PICASSO II16GLXF;2010/2011; 958-   CHASSI: 9BWZZZ231VP003087; VW/KOMBI;1997/1997; 959-  CHASSI: 9BWZZZ237WP006331;  VW/KOMBI;1998/1998; 960-
CHASSI: 9BD178858W0545355; FIAT/PALIO WEEKEND STILE;1998/1998; 961-  CHASSI: ZFA160000R4998137;  IMP/FIAT TIPO 1.6IE;1994/1995; 962- CHASSI: 9BD17206G73260335; FIAT/SIENA FIRE FLEX;2006/2007;
963-  CHASSI: 9BFZF55A6E8113549; FORD/FIESTA FLEX;2014/2014; 969- CHASSI: 9BD146000S5404537; FIAT/UNO ELETRONIC;1995/1995; 970-   CHASSI: 9BWCA15X8YP127240; VW/GOL SPECIAL;2000/2000; 979-
CHASSI: 9BFBSZGDAYB685251; FORD/KA GL;1999/2000; 980- CHASSI: 9BGSD68ZWVC617746; GM/CORSA SUPER;1997/1998; 997-  CHASSI: 9C6KG0450B0005738; YAMAHA/XTZ250 TENERE;2011/2011;1052-
CHASSI: 9BWZZZ30ZRT041271;  VW/GOL CL 1.8;1994/1994; 1153CHASSI: 9C2KC1670CR562682; HONDA/CG 150 FAN ESI;2012/2012; 1193- CHASSI: 9C2KC2500KR045269; /;99/99;1199-   CHASSI: 9C2MC35005R041858;
HONDA/CBX 250 TWISTER;2005/2005; 1203-  CHASSI: 9C2KC08504R803828; HONDA/CG 150 TITAN ES;2004/2004; 1254-  CHASSI: 9C2KC08104R807513; HONDA/CG 150 TITAN KS;2004/2004; 1293-  CHASSI:
9C2KC1550AR000062; HONDA/CG 150 FAN ESI;2009/2010;:1299-  CHASSI: 9C2KC08106R824194; HONDA/CG 150 TITAN KS;2005/2006; 1306-  CHASSI: 9C2KC08107R158477; HONDA/CG 150 TITAN KS;2007/2007;
1307-  CHASSI: 9C2JC4120AR075449;  HONDA/CG 125 FAN ES;2010/2010; 1313-  CHASSI: 9C2KC1680FR528841;  HONDA/CG150 FAN ESDI;2014/2015; 1318-   CHASSI: 9C6KG017080057929;  YAMAHA/FAZER
YS250;2007/2008; 1321-  CHASSI: 9C2HB0210CR023030;  HONDA/POP100;2012/2012; 1330-  CHASSI: 9C2KC2500JR022909;  HONDA/CG 160 START;2018/2018; 1331- CHASSI: 9CDCF47AJ8M035436; JTA/SUZUKI
AN125;2007/2008; 1447- CHASSI: 9C2KC08106R911159; HONDA/CG 150 TITAN KS;2006/2006; 1451-  CHASSI: 9CDNF41LJ8M112466; JTA/SUZUKI EN125 YES;2007/2008; 1452-  CHASSI: 9C2JC4110DR762046;
HONDA/CG 125 FAN KS;2012/2013; 1453-  CHASSI: 9C2KC08107R002208; HONDA/CG 150 TITAN KS;2006/2007:1468-  CHASSI: 9C6KE1520C0114018;  YAMAHA/FACTOR YBR125 K;2012/2012; 1472 - CHASSI:
9C2KC2210KR012070;HONDA/CG 160 TITAN;2018/2019; 1474-  CHASSI: 9C2JC4120AR083259; HONDA/CG 125 FAN ES;2010/2010; 1491- CHASSI: 9C2JC4110CR584677; HONDA/CG 125 FAN KS;2012/2012; 1494-
CHASSI: 9C2JC30101R06547; HONDA/CG 125 TITAN KS;2000/2001; 1495-  CHASSI: 9C2KC08107R155128; HONDA/CG 150 TITAN KS;2007/2007; 1502-   CHASSI: 9CDNF41AJ7M033907;  JTA/SUZUKI INTRUDER
125;2007/2007; 1505- CHASSI: 9C2KC2210GR047700; HONDA/CG 160 TITAN EX;2016/2016; 1509-  CHASSI: 9C2KC08107R015255; HONDA/CG 150 TITAN KS;2006/2007; 1519-   CHASSI: 9C2ND0910BR000188;
HONDA/XRE 300;2010/2011; 1520-  CHASSI: 9C2KC08607R004011; HONDA/CG 150 SPORT;2006/2007; 1528-  CHASSI: 951BXKHE5DB001711; TRAXX/JL125-9;2013/2013; 1529- CHASSI: 9C2KC2200JR132163;;
HONDA/CG 160 FAN;2017/2018; 1531-  CHASSI: 9C2KC1550AR042234; HONDA/CG 150 FAN ESI;2009/2010;1534-  CHASSI: 9C2JC4110CR324626; HONDA/CG 125 FAN KS;2012/2012; 1541-  CHASSI:
9C2KC08105R102579; HONDA/CG 150 TITAN KS;2005/2005; 1544-  CHASSI: 9C2KC1650CR543617;  HONDA/CG 150 TITAN ESD;2012/2012; 1548-  CHASSI: 9C2JC30707R114353;  HONDA/CG 125 FAN;2007/2007;
1555-  CHASSI: 9C2MC35008R016689;  HONDA/CBX 250 TWISTER;2007/2008; 1569-   CHASSI: 9C2JC4120DR553729;; HONDA/CG 125 FAN ES;2013/20131572-   CHASSI: 95VCA1E288M008511; DAFRA/SPEED
150;2008/2008; 1573- CHASSI: LXYJCKL07F0361350; I/SHINERAY XY 150 GY;2014/2015; 1575-  CHASSI: 9CDCF4FAJEM118444; JTA/SUZUKI BURGMAN I;2013/2014; 1581- CHASSI: 9C2KC2500JR017664;  HONDA/
CG 160 START;2018/2018;:1587-  CHASSI: 9C2NC4310AR082325; HONDA/CB 300R;2010/2010; 1591-  CHASSI: 93FCMACKABM000158; KASINSKI/COMET 150 70;2010/2011; 1593- CHASSI: 9C2KC08108R216828;
HONDA/CG 150 TITAN KS;2008/2008;:1594-  CHASSI: 9C2MC35005R047899; HONDA/CBX 250 TWISTER;2005/2005; 1610-  CHASSI: 9C6KE1520B0024882;YAMAHA/FACTOR YBR125 K;2011/2011; 1613- CHASSI:
9C2KC08107R184458;; HONDA/CG 150 TITAN KS;2007/2007; 1615-  CHASSI: 9C2KC08308R004322;  HONDA/CG 150 JOB;2008/2008; 1617-  CHASSI: 9C6KE1500C0049810; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED;2011/2012;
1620-  CHASSI: 9C2KC08108R132498;  HONDA/CG 150 TITAN KS;2008/2008; 1625-  CHASSI: 9C2KC08106R023403; HONDA/CG 150 TITAN KS;2005/2006; 1631-  CHASSI: 9C2ND07005R001275; /NX-4 FALCON;2004/
2005; 1633-  CHASSI: 9C2JC4110CR461876;  HONDA/CG 125 FAN KS;2011/2012; 1644-  CHASSI: 9C2KC1660BR531573; HONDA/HONDA/CG 150 TITAN EX;2011/2011:1656-   CHASSI: 9C2KC2200HR600440;  HONDA/
CG 160 FAN ESDI;2017/2017; 1662-  CHASSI: 9C2MC35008R118339;  HONDA/CBX 250 TWISTER;2008/2008; 1670CHASSI: 9C2JC4130DR011263;  HONDA/CG 125 CARGO KS;2013/2013; 1717-  CHASSI:
9C2NC4310CR002449;  HONDA/CB 300R;2011/2012; 1723-  CHASSI: 9C6KE1520B0008072; YAMAHA/FACTOR YBR125 K;2010/2011; 1732-  CHASSI: 9C2KC08506R800269; HONDA/CG 150 TITAN ES;2005/2006;
1734-   CHASSI: 95VCA1E8BCM000141;  DAFRA/SPEED 150 CARGO;2011/2012; 1738CHASSI: 9C2MC35003R143838;  HONDA/CBX 250 TWISTER;2003/2003; C1739-  CHASSI: 9C2HA07203R005578; HONDA/C100
BIZ MAIS;2002/2003; 1745-  CHASSI: 9C2KC08208R074492;  HONDA/CG 150 TITAN ESD;2008/2008; 1812-  CHASSI: 9C2JC4820DR054907; HONDA/BIZ 125 ES;2013/2013; 1815-  CHASSI: 9C2KC08104R818152;
HONDA/CG 150 TITAN KS;2004/2004; 1834-  CHASSI: 9C2KC08108R212830; HONDA/CG 150 TITAN KS;2008/2008;1890-  CHASSI: 9C2MC35006R003722; HONDA/CBX 250 TWISTER;2005/2006; 1896-  CHASSI:
9C2KC2500GR027173;; HONDA/HONDA/CG 160 START;2016/20161900-  CHASSI: 9C2KD0560CR509983; HONDA/NXR150 BROS KS;2012/2012; 1913-  CHASSI: 9C2NC4310AR092306; HONDA/CB 300R;2010/2010;
1916-  CHASSI: 9C2MC35008R116517; MHONDA/CBX 250 TWISTER;2008/2008; 1965-  CHASSI: 9C2KC15309R003684; HONDA/HONDA/CG 150 TITAN ESD;2008/2009; 1966- CHASSI: 9C6KG0570H0013638;
YAMAHA/XTZ250 TENERE;2017/2017; 1969-  CHASSI: 9CDNF41LJ7M076143; JTA/SUZUKI EN125 YES;2007/2007; 1977-  CHASSI: 9C2KC08105R809026; HONDA/CG 150 TITAN KS;2004/2005; 1982-  CHASSI:
9CDCF47AJAM078883; JTA/SUZUKI AN125;2009/2010; 1990-  CHASSI: 9C2KC08104R811478; HONDA/CG 150 TITAN KS;2004/2004; 2003-  CHASSI: 9C6KE1500B0044489; YAMAHA/FACTOR YBR125 ED;2011/2011;
2032-  CHASSI: 9C6KG017070055481; YAMAHA/FAZER YS250;2007/2007;2047-  CHASSI: 9C6RG3110H0008863; YAMAHA/YBR150 FACTOR E;2016/2017; 2048 - CHASSI: 9C2KC2500HR058782;HONDA/CG 160
START;2017/2017; 2079-   CHASSI: 9BWCA05X33T103101; VW/VW/GOL 1.0 CITY;2002/2003; 2084-  CHASSI: 9BD15822764756302;  FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX;2005/2006; 2086-   CHASSI: 8A1CB8V05BL591606;  I/
RENAULT CLIO CAM 10H3P;2010/2011; 2088CHASSI: 9BFZZZGDAVB559157; FORD/KA;1997/1998; 2089-  CHASSI: 9BWCA05Y42T132498; VW/GOL SPECIAL;2002/2002; 2095 - CHASSI: 9BGRD08X04G193785; GM/
CELTA 3 PORTAS;2004/2004; 2097-  CHASSI: 8AGSD35401R105096; I/GM CORSA SUPER W;2000/2001; 2100-  CHASSI: 9BFZF10A378008759; FORD/FIESTA FLEX;2006/2007; 2101-  CHASSI: 3VWRA09M41M088654;
I/VW BORA;2000/2001; 2119-   CHASSI: 9BGXF75K03C187985;  GM/MERIVA CD;2003/2003;2120-  CHASSI: 9BFZK03A59B017258; FORD/KA FLEX;2008/2009; 2122-  CHASSI: 9BD17164LA5523661; FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY;2009/2010; 2123-  CHASSI: 9BWZZZ327SP043595; VW/SANTANA CL 1800 I;1995/1996; 2125-   CHASSI: 9BWDA05X82T106594; VW/PARATI 16V TURBO;2002/2002; 2127-  CHASSI: 9BGSE08NWVC649135;
GM/CORSA GL;1997/1998; 2132- CHASSI: 9C2KC08308R001596; HONDA/CG 150 JOB;2007/2008; 2149-   CHASSI: 3VWDJ2161DM074430; I/VW JETTA 2.0;2013/2013; 2151-  CHASSI: 9BGTT75B01C277829; GM/
ZAFIRA 2.0;2001/2001; 2153 CHASSI: 9BWKA05Z674061987; VW/FOX 1.0;2006/2007;2155 CHASSI:9BD15808814176678;FIAT/UNO MILLE SMART;2000/2001; 2158CHASSI: 9BWZZZ373YT115893;;VW/GOL 16V;1999/
2000; 2159 CHASSI: 9BWLB41J2Y4034635; VW/GOLF 2.0;2000/2000; 2163 CHASSI:935FLN6A87B503908; CITROEN/C3 XTR 16 FLEX;2006/2007,2173CHASSI: 9BD146027T5868778; FIAT/UNO MILLE, 2174 CHASSI:
9362AKFW94B027184,2175 CHASSI: 9BD178296Y2183613; FIAT/PALIO EX;2000/2000 e outros. Observação: Os bens, pertencentes a este leilão, serão vendidos no estado em que se encontram e será de total responsabilidade
do arrematante os encargos referentes à sua retirada as demais cláusulas poderão ser vistas no edital e condições de venda e pagamento, ambas disponibilizadas no: site www.gustavoreisleiloes.com.br.

REC SS Pipeline Empreendimentos IX S.A.
CNPJ/MF nº 34.546.074/0001-40

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

2019
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da CSLL (13)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 1
Variações nas contas de ativo e passivo
Tributos a Recuperar (1)
Fornecedores 66
Partes Relacionadas 113
Obrigações tributárias 1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias –
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 166
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (7.308)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (7.308)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 7.300
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 7.300
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 158
Caixa e equivalentes de caixa no início do período –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 158
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 158

Ativo 2019
Circulante 159
Caixa e equivalentes de caixa 158
Tributos a Recuperar 1
Não circulante 7.308
Propriedade para Investimentos 7.308
Total do ativo 7.467
Passivo 2019
Circulante 181
Fornecedores 66
Partes relacionadas. 113
Obrigações tributárias 1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1
Patrimônio líquido
Capital social –
Prejuízos acumulados (14)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.300
Total do patrimônio líquido e recursos capitalizáveis 7.286
Total do passivo e patrimônio líquido 7.467

Despesas operacionais 2019
Despesa com pessoal (4)
Despesas Gerais e Administrativas (9)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (13)
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da CSLL (13)
Lucro/Prejuízo do período (13)

2019
Lucro/Prejuízo do período (13)
Total dos resultados abrangentes do período, liquido dos 
efeitos tributários (13)

Demonstração do Resultado Abrangente

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados
Sub-
total

Adiantamento 
para futuro au-

mento de capital

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 14/08/2019 – – – – –
Aumento de capital – – – – –
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – – 7.300 7.300

Lucro/Prejuízo líquido 
do período – (13) (13) – (13)

Saldos em 31/12/2019 – (13) (13) 7.300 7.287

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor
Thomas Daniel Conway – Diretor

Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Pipeline Empreendimentos VI S.A.
CNPJ/MF nº 31.109.404/0001-41

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Demonstrações do Resultado 2019 2018

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (47) (7)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 8 –
Variações nas contas de ativo e passivo: Contas a receber (7) –
Tributos a Recuperar (1) –
Partes Relacionadas (Passivo) 75 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (3) 3
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 25 (2)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imóveis (8.735) –
Adições de propriedade para investimento (482) –
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (9.217) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 9.230 10
Aumento de Capital 30 –
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 9.260 10
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 68 8
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios 8 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim dos exercícios 76 8
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 68 8

Ativo 2019 2018
Circulante 84 8
Caixa e equivalentes de caixa 76 8
Contas a receber 7 –
Tributos a Recuperar 1 –
Não circulante 9.217 –
Propriedade para investimentos 9.217 –
Total do ativo 9.301 8
Passivo 2019 2018
Circulante 85 5
Partes relacionadas. 77 2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 3
Patrimônio líquido 9.216 3
Capital social 30 –
Prejuízos acumulados (54) (7)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 9.240 10
Total do passivo e patrimônio líquido 9.301 8

2019 2018
Receita operacional líquida 8 –
Lucro bruto 8 –
Despesas operacionais: Despesa com pessoal (21) (7)
Despesas Gerais e Administrativas (34) –
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (47) (7)
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras 1 –
Despesas financeiras (1) –
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da contribuição social (47) (7)
Lucro/Prejuízo dos exercícios (47) (7)

2019 2018
Lucro/Prejuízo dos exercícios (47) (7)
Total dos resultados abrangentes dos exercício, líquido 
dos efeitos tributários (47) (7)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados
Sub-
total

Adiantamento 
para futuro 

aumento 
de capital

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 03/08/2018 – – – – –
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – – 10 10

Prejuízo líquido do período – (7) (7) – (7)
Saldos em 31/12/2018 – (7) (7) 10 3
Aumento de capital 30 – 30 – 30
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital – – – 9.230 9.230

Lucro/Prejuízo líquido do exercício– (47) (47) – (47)
Saldos em 31/12/2019 30 (54) (24) 9.240 9.216

Demonstrações 
das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor   Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à 

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

“PPX Participações S.A.”
CNPJ/MF nº 11.425.560/0001-04 - NIRE 35.300.435.443
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data: 18 de maio de 2020, às 11:00 horas. Local: Sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Joaquim Floriano, nº 1120, 4º andar, sala 42-A, Itaim Bibi, CEP 04534-004. Convocação: Em razão da presença dos acionis-

publicação dos anúncios e o cumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, tudo em conformidade com 
Presença: Acionistas representando a totali-

Mesa: Foi aclamado para 
presidir os trabalhos o Sr. Sérgio Macedo Facchini

Gerson Aguiar de Brito Vianna
Paulo, portador do RG n.º 3.386.464-0-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 640.711.118-87, para exercer o cargo de secretário, 

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) 
b) Delibe-

 c) Proceder à reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, cujos 
 Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar 

b)  c)
consolidação do Estatuto Social. Deliberações Tomadas:

 Assembleia Geral Ordinária: (a) As 
-
-

(b) A destinação 

(c) A 

Geral Ordinária do ano-calendário de 2023, sendo: Diretor Presidente, o sr. Sérgio Macedo Facchini

demais cargos de Diretor, os Srs. Ricardo 
Macedo Facchini

Gerson Aguiar de Brito 
Vianna

Arlindo Virgilio Machado Moura, 

Danilo Luiz Iasi Moura, brasileiro, 

n.º 26.859.569-0-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 291.367.808-47, todos com endereço comercial na Rua Joaquim 
Floriano, n.º 1.120, 4º andar, sala 42-A, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-004, os quais presentes, aceitaram as respec-

-

 Assembleia Geral Extraordinária: (a) A alteração da 

“Artigo 1º - A Companhia denomina-se KRASIS Par-
ticipações S.A., e será regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável às Sociedades Anônimas.” (b) A exclu-
são do parágrafo segundo do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, abaixo, e a consequente renumeração do parágra-
fo terceiro: -

(c) 
Companhia, conforme Anexo I. Encerramento: Sem mais, o Sr. Presidente procedeu à leitura da presente ata aos acionistas, 

-
te, a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade da presente ata, bem como a tomar, com os mais amplos 

-
Sérgio Macedo Facchini, Se-

cretário: Gerson Aguiar de Brito Vianna. Diretores: Sérgio Macedo Facchini, Ricardo Macedo Facchini, Gerson Aguiar 
de Brito Vianna, Arlindo Virgílio Machado Moura, Danilo Luiz Iasi Moura. Acionistas: Valhala Participações S.A. - -

Rimafa Participações S.A. - -
Bvianna Participações S.A. - 

AV2M Participações S.A. - -
do: Carlos Eduardo Vieira Montenegro - OAB/SP n.º 209.701. Protocolo JUCESP 0.314.553/20-4 em 28/05/2020.

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/MF 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 Bra-
sileira de Securitização (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a Pentagono S.A Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliarios (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral 
(“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 12 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, con-
forme 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 4ª Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Inde-
pendentes, 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 de-
mais participantes, a AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será dispo-
nibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somen-
te 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 endere-
ços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Docu-
mentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer repre-
sentar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, ou abono bancário, acompanha-
do de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada, em segunda convocação, nos termos da cláusula 12.4. 
do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA em Circulação. 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 Pa-
trimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja ins-
talada na segunda convocação. São Paulo, 29 de maio de 2020. CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1016168-27.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São Paulo,Dr(a).Marco Antonio Botto Muscari,na forma da Lei, etc. Faz saber a 
San Leonard Incorporação Spe Ltda.,CNPJ 08.793.835/0001-58,que Condomínio Residencial Spazio San Leonard ajuizou 
ação de execução,para cobrança de R$2.297,47(set/18),referente aos rateios das despesas condominiais da unidade 76, 
integrante do condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo 
supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15dias,podem-
do,nesses 15 dias depositar 30%do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes,com juros de 1%ao mês,sob pena de 
expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execu-
ção,nomeando-se curador especial em caso de revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS          [28,29] 
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Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ 53.558.342/0001-98 - NIRE 35201357916

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 19 de maio de 2020
1. Data, Hora e Local. Aos 19 de maio de 2020, às 14 horas, na sede social da Anis Razuk Indústria e Comércio 
Ltda. (“Sociedade”), na Rua Ministro Firmino Whitaker, nº 63, bairro Brás, na cidade e estado de São Paulo, CEP 03012-
020. Convocação, Instalação e Presença. Presentes todos os sócios que representem a totalidade do capital social e 
qualifi cados a seguir, em razão do que fi ca dispensada a convocação nos termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil, 
conforme assinaturas constantes nesta ata: Zelo Participações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
35.716.681/0001-73, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE nº 35300546784, com sede na 
Rua Caetano Pinto, nº 71, sala 04, bairro Brás, na cidade e estado de São Paulo, CEP 03041-000, neste ato representado 
por seu Diretor Presidente Fernando Razuk, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, industrial, portador 
do documento de identidade RG nº 7420648-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 696.430.758-34, residente e 
domiciliado à Rua Afonso Braz, nº 251, apartamento 201, Vila Nova Conceição, na cidade e estado de São Paulo, CEP 
04511-010 e por seu Diretor Financeiro Mauro Razuk, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
industrial, portador do documento de identidade RG nº 11.184.803-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.105.178-03, 
residente e domiciliado na Rua Afonso Braz, nº 251, apartamento 191, Vila Nova Conceição, na cidade e estado de São 
Paulo, CEP 05411-010 (“Zelo”). 2. Mesa. Presidente: Sr. Mauro Razuk; Secretário: Sr. Fernando Razuk. 3. Ordem do 
Dia. Deliberar sobre: (i) prestar aval na Cédula de Crédito nº 100120050010500 a ser contratada junto ao Itaú Unibanco 
S.A. pela Zelo (“CCB Itaú”); (ii) prestar aval na Cédula de Crédito Bancário nº 237/3395/0003092 a ser contratada junto ao 
Banco Bradesco S.A. pela Zelo (“CCB Bradesco” e, em conjunto com a CCB Itaú, os “Instrumentos Garantidos”); (iii) a 
celebração do Terceiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 20/00112-6 a ser celebrado junto ao Banco do Brasil 
S.A. na condição de fi nanciada (“CCB BB”); (iv) a alienação fi duciária de quotas da Sociedade para fi ns de garantia dos 
Instrumentos Garantidos e da CCB BB nos termos e condições do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas 
em Garantia e Outras Avenças (“Alienação Fiduciária”); e (v) a cessão fi duciária de direitos creditórios em garantia da CCB 
Bradesco nos termos e condições do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em 
Garantia, Administração de Conta e Outras Avenças (“Cessão Fiduciária”). 4. Deliberações. Após exame e discussões 
das matérias constantes na ordem do dia, os sócios presentes decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 4.1. 
Aprovar a prestação de aval dos Instrumentos Garantidos nos seus termos e condições e celebração dos mesmos, 
conforme minutas recebidas pela Sociedade e disponibilizadas ao único sócio Zelo. 4.2. Aprovar a celebração da CCB BB, 
da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária nos seus termos e condições conforme minutas recebidas pela Sociedade e 
disponibilizada ao único sócio Zelo. 4.2.1. Autorizar que a administração da Sociedade tome todas as medidas necessárias 
para a celebração dos Instrumentos Garantidos e apresentação e formalização das garantias, inclusive negociar e assinar 
os referidos documentos. 5. Encerramento. Nada mais havendo tratar, foi lavrada esta Ata de Reunião de Sócios que, 
depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de maio de 2020. 6. Assinaturas. Mesa: 
Mauro Razuk - Presidente; Fernando Razuk – Secretário. Sócio: Zelo Participações S.A., representada por seus diretores 
Fernando Razuk e Mauro Razuk. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Mauro Razuk - Presidente, 
Fernando Razuk - Secretário. Sócios: Zelo Participações S.A.Representada por Mauro Razuk e Fernando Razuk. 



Dólar fecha em alta e aproxima-se
de R$ 5,40 após seis dias de queda

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020

Depois de seis sessões se-
guidas de queda, o dólar voltou
a subir e aproximou-se de R$
5,40. A bolsa de valores encer-
rou em baixa depois de ter fe-
chado no maior nível em quase
três meses na quinta-feira.

O dólar comercial encerrou
na quinta-feira (28) vendido a R$
5,386, com alta de R$ 0,103
(1,95%). A moeda chegou a ser
vendida pouco acima de R$ 5,30,
mas acelerou durante a tarde até
fechar na máxima do dia. A moe-
da norte-americana acumula va-
lorização de 34,28% em 2020.

O euro comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,968, com alta
de 2,79%. A libra comercial su-
biu 2,94% e terminou a sessão

vendida a R$ 6,658.
O Banco Central (BC) inter-

veio pouco no mercado hoje. A
autoridade monetária ofertou até
US$ 620 milhões para rolar (re-
novar) contratos de swap cam-
bial – venda de dólares no mer-
cado futuro – que venceriam em
julho.

Bolsa de valores
No mercado de ações, o dia

foi marcado pela volatilidade. O
Ibovespa, índice da B3 (bolsa de
valores brasileira), fechou o dia
aos 86.949 pontos, com queda
de 1,13%. A bolsa operou perto
da estabilidade durante boa par-
te do dia, mas passou a cair per-
to do fim das negociações.

O Ibovespa foi influenciado
pelo mercado norte-americano.
O índice Dow Jones, da Bolsa de
Nova York, fechou a quinta-fei-
ra com recuo de 0,58%. Além
do escalonamento das tensões
diplomáticas entre os Estados
Unidos e a China, o mercado re-
fletiu a divulgação de que a mai-
or economia do planeta enco-
lheu 5% no primeiro trimestre,
em taxas anualizadas (quando a
variação de um trimestre é pro-
jetada para os 12 meses anteri-
ores).

Há várias semanas, mercados
financeiros em todo o planeta
atravessam um período de ner-
vosismo por causa da recessão
global provocada pelo agrava-

mento da pandemia do novo co-
ronavírus. Nos últimos dias, os
investimentos têm oscilado en-
tre possíveis ganhos com o re-
laxamento de restrições em vá-
rios países da Europa e em regi-
ões dos Estados Unidos e con-
tratempos no combate à doença.

No Brasil, o mercado refle-
tiu as tensões políticas internas
e a divulgação de indicadores
econômicos que mostram o im-
pacto da crise. A taxa de desem-
prego subiu para 12,6% no tri-
mestre entre fevereiro e abril,
segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Con-
tínua, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
(Agência Brasil)

Os pedidos de recuperação
judicial caíram 3,2% em abril
na comparação com o mesmo
mês do ano passado, segundo
balanço divulgado na quinta-
feira, (28) pela Serasa Experi-
an. Foram 120 pedidos no mês
passado contra 124 em abril de
2019, segundo o levantamen-
to da consultoria.

No acumulado dos primei-
ros quatro meses do ano foram
377 pedidos de acordo judici-
al para evitar a falência de em-
presas, número próximo às
371 solicitações realizadas no
mesmo período de 2019.

Segundo o economista da
Serasa Luiz Rabi, os números
ainda não trazem os reflexos
da crise causada pela pandemia
do novo coronavírus (covid-

Pedidos de recuperação
judicial caem 3,2% em abril

19) devido às mudanças nos
prazos burocráticos causadas
pela quarentena. “Com em-
presas enfrentando dificul-
dades no fluxo de caixa e
para manter a folha salarial
em virtude da queda conside-
rável dos níveis de consumo
e de produção, nos próximos
meses devemos ter um aumen-
to dos pedidos”, prevê o eco-
nomista.

As solicitações de falência
caíram 42,7% em abril em re-
lação ao mesmo mês de 2019.
De acordo com Rabi, as em-
presas credoras e devedoras
têm buscado flexibilizar os
acordos para pagamento de dí-
vidas, evitando, temporaria-
mente, os processos de falên-
cia. (Agência Brasil)

Para Aras, o inquérito das fake news
tem “exorbitado dos limites”

Procurador-geral da República, Augusto Aras

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, afirmou na
quinta-feira, (28) que não mudou
de posicionamento sobre a cons-
titucionalidade do inquérito aber-
to pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) para investigar a divulgação
de notícias falsas e ameaças con-
tra os ministros da Corte.

Em nota divulgada para es-
clarecer matérias jornalísticas,
Aras disse que tem se manifes-
tado pela validade do inquérito
apenas nos fatos que envolvem
a segurança e a vida pessoal dos
ministros. Segundo Aras, o inqu-
érito das fake news tem “exor-
bitado dos limites” e não houve
mudança de posicionamento.

“Pela primeira vez, o minis-
tro relator instou a PGR a opi-
nar sobre as diligências preten-
didas, o que foi feito no último
dia 19. Surpreendido com a rea-
lização das diligências sobre as
quais me manifestei contraria-
mente, por entender serem des-
proporcionais e desnecessárias
por conta de os resultados po-
derem ser alcançados por outros

meios disponíveis e menos gra-
vosos, solicitei ao relator da
ADPF 572, ministro Edson Fa-
chin, a suspensão do menciona-
do inquérito 4.781, apenas até
que o STF possa, por seu órgão
plenário, estabelecer os contor-
nos e os limites desse atípico
inquérito e esclarecer como
será a participação do Ministé-
rio Público”, esclareceu.

Quarta-feira,  (27), o procu-
rador-geral pediu a suspensão do
inquérito. A solicitação foi en-
caminhada ao ministro Edson
Fachin, relator de uma ação da
Rede Sustentabilidade (ADPF
572), protocolada no ano passa-
do para contestar a forma de
abertura da investigação.

No entendimento de Aras, as
buscas de apreensões e o blo-

queio dos perfis nas redes soci-
ais dos investigados, realizadas
ontem, são medidas despropor-
cionais por se tratarem de liber-
dade de expressão e “serem in-
confundíveis com a prática de
calúnias, injúrias ou difamações
contra os membros do STF”.

A abertura do inquérito foi
feita em março de 2019. Na
época, o presidente do STF,
ministro Dias Toffoli, defen-
deu a medida como forma de
combater à veiculação de no-
tícias que atingem a honorabi-
lidade e a segurança do STF, de
seus membros e parentes. Se-
gundo o presidente, que nomeou
Alexandre de Moraes como re-
lator do caso, a decisão pela
abertura está amparada no regi-
mento interno da Corte.

Na ocasião, a tramitação
também foi questionada pelo
ex-procuradora geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, que chegou
a arquivar o inquérito pela parte
da PGR, no entanto, Moraes não
aceitou o arquivamento.  (Agên-
cia Brasil)

F
ot

o/
R

ob
er

to
 J

ay
m

e/
T

SE

Os ministérios da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde
revogaram, na quinta-feira (28),
a Portaria Interministerial nº 5,
de março, assinada pelos ex-mi-
nistros Sergio Moro e Henrique
Mandeta, com orientações sobre
a obrigatoriedade das medidas
de enfrentamento ao novo co-
ronavírus (covid-19) e dava
competência à União para edi-
tar regras gerais sobre saúde
pública. A revogação foi ofici-
alizada com a publicação da
Portaria Interministerial  nº 9,
assinada pelos ministros da Jus-
tiça e Segurança Pública, André
Mendonça, e interino da Saúde,
Eduardo Pazuello, e publicada
no Diário Oficial da União de
quinta-feira.

A medida leva em conta a
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que reconheceu a
autonomia de estados e municí-

Revogada portaria com
punições a quem

descumpria quarentena
pios para tomar decisões relati-
vas ao enfrentamento da covid-
19, mesmo em contrariedade a
regras estabelecidas pela União.

Segundo o Ministério da Jus-
tiça, mesmo que, em razão da
decisão proferida, não seja pos-
sível aos órgãos federais definir
quais medidas de combate à pan-
demia devem ser adotadas uni-
formemente no território naci-
onal, “há limites que não devem
ser ultrapassados, já que previs-
tos em tratados internacionais e
em lei de caráter nacional (Lei
nº 13.979/2020)”.

Na nova portaria, as duas
pastas reafirmam que “deve ser
assegurado às pessoas afetadas
em razão da aplicação de medi-
das de enfrentamento ao coro-
navírus o pleno direito à digni-
dade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais”.
(Agência Brasil)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0030978-30.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, 
na forma da Lei,FAZ SABER a(o) JOÃO DIAS FILHO, RG 
8216315, CPF 685.197.538-68, que nos autos da ação de 
cumprimento de sentença, movida por Condomínio Edifício 
Sabel I, foi penhorado os direitos pertencentes ao executado 
sobre o imóvel de matrícula 83.803 do 3º CRI. Estando o 
executado em local incerto e/ou não sabido foi deferido a 
INTIMAÇÃO por edital para que no prazo de 15 (quinze) dias 
a fluir do prazo do presente edital de 20 (vinte) dias apresente 
impugnação, nomeando-se Curador Especial em caso de 
silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                              [28,29] 

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 Certifi cados 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 MOBILIARIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 09 de 
junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada 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 Certifi cados 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 
unifi cada 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 fi rma reconhecida, ou abono 
bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada, em segunda 
convocação, nos termos da cláusula 8.8. do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA em Circulação. 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 contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 26 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 Certifi cados 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 MOBILIARIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 
10 de junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada 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 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 unifi cada 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 fi rma reconhecida, 
ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada, em segunda 
convocação, nos termos da cláusula 12.3. do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de Titulares dos 
CRA em Circulação. 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 contêm ressalvas, serão consideradas 
automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na segunda convocação.

São Paulo, 28 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

Pacer Logística S.A. – CNPJ/ME nº 12.621.274./0001-87
Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas

Ficam convocados os Titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos da Pacer Logística S.A. (“Escritura 
de Emissão”, “Debênture”, Emissora, respectivamente), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos 
termos da Cláusula IX da Escritura de Emissão, datado de 30/03/2017, conforme aditado, que será transmitida e realizada, 
digitalmente, em primeira convocação, no dia 05/06/2020, às 11:00 horas, nos termos da instrução normativa nº 625, de 
14/05/2020, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM 625/2020”), sendo que será admitido o envio de instrução 
de voto previamente à realização AGD, bem como a participação e o voto a distância durante a AGD por meio de sistema 
eletrônico, as informações para participação e voto poderão ser consultadas no site da Emissora (www.pacer.com.br) ou do 
Agente Fiduciário (www.fiduciario.com.br), (“AGD”), para deliberar e apreciar acerca das seguintes matérias: (i) prorrogação 
e alteração do cronograma e percentuais de pagamento das parcelas de Amortização do Valor Nominal Unitário e da Remu-
neração, de forma que a Emissora não efetuará qualquer pagamento nos próximos 12 meses, com retomada dos pagamentos 
mensais e consecutivas, a partir de junho de 2021 (“Período de Carência”), bem como a alteração da Data de Vencimento 
de 13/04/2024 para 13/09/2025, visando alongar e reescalonar o cronograma e percentuais de pagamento das parcelas 
de Amortização do Valor Nominal Unitário e da Remuneração, previstos na Escritura de Emissão; (ii) concessão de waiver 
prévio para eventual descumprimento da obrigação de entrega da CND da Emissora, nos termos do inciso XXXIII, alínea II, 
da cláusula VII.1 da Escritura de Emissão, tendo em vista a notificação de novo parcelamento de impostos devidos, face ao 
momento atual de pandemia que ocorre no país; (iii) renúncia ao direito de declarar o vencimento antecipado das obrigações 
garantidas, nos termos do inciso I da cláusula VI.1 da Escritura de Emissão, em virtude de um possível não atendimento dos 
índices financeiros estabelecidos nos incisos I e II da cláusula VI.3 da Escritura de Emissão, referente aos exercícios sociais 
que encerrarão em 31/12/2020 e 31/12/2021; (iv) suspensão da exigência do trânsito dos recebíveis na Conta Vinculada, 
mensalmente, nos termos da cláusula 7.2.1 do Instrumento Particular d Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia 
e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”) no ano de 2020, considerando aos percentuais descritos no Contrato de Cessão 
conforme deliberado na AGD; (v) prorrogar o prazo em 150 dias corridos, contados da realização da AGD para entrega da 
renovação da nota de classificação de risco das Debêntures emitidas, devendo a nota de classificação de risco atualizada 
ser entregue até o dia 01/11/2020; e (vi) autorização para que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer procedimentos 
necessários para a efetivação das matérias descritas no item anterior. Informações Gerais: Os Debenturistas que se fizerem 
representar por procuradores, deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com poderes específicos para repre-
sentação na AGD, na sede social do Agente Fiduciário ou via e-mail, fiduciario@planner.com.br, nos termos do Decreto nº 
10.278 de 18/03/2020, em até 00h30 minutos antes da realização da AGD. (28, 29 e 30/05/2020)

Leilão de Arte - Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte no dia 02/
06  às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

41ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010995-68.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 
41ª Vara Cível, do Foro de Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a MARWAH ALAAHUSSEIN, Iraquiana, portadora do passaporte nº A9229595, e a SAIEF ALI RAHEEL 
ALUKAILY, iraniano, portador do passaporte nº A9449609 e CPF 238.870.738-27, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se os 
réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
13.324,16 (fevereiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que os 
executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de março de 2020.  
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H. Villela Empreendimentos
e Participações Ltda.

CNPJ nº 58.411.539/0001-13 - NIRE nº 35218893883
Extrato da Ata de Reunião dos Sócios em 20/03/2020

Data/Hora/Local: 20/03/2020, às 11h00, na Avenida Engenhei-
ro Billings, 2227-2299, Sala 01, São Paulo/SP. Presença: totalida-
de do capital social. Mesa: Presidente - Homero Villela de Andra-
de Filho; Secretária - Maria Cecília Filomeno Villela de Andrade. 
Convocação: Dispensada, face ao que faculta o §2º, do Artigo 
1.072, da Lei nº 10.406. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprova-
das por unanimidade”, a redução do capital social da Sociedade 
de R$ 5.000.000,00 para R$ 1.200.000,00, com efetiva redução 
de R$ 3.800.000,00, por ser excessivo em relação ao porte e 
objeto da sociedade. Tal valor será restituído aos sócios de for-
ma desproporcional, sendo R$ 3.799.698,71 com restituição de 
valores ao sócio Homero e o remanescente para Maria Cecilia 
Filomeno Villela de Andrade, com restituição de valores aos só-
cios na proporção da participação de cada um no capital social. 
Mudança de endereço da sede social da sociedade. Encerra-
mento: Encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata que foi 
lida, aprovada e assinada por todos. São Paulo/SP, 20/03/2020. 
Mesa: Homero Villela de Andrade Filho - Presidente; Maria Cecí-
lia Filomeno Villela de Andrade - Secretária. Sócios: Homero Vil-
lela de Andrade Filho; Maria Cecilia Filomeno Villela de Andrade.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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O Senado aprovou, na quin-
ta-feira (28), a Medida Provisó-
ria (MP) 917, que amplia para
1º de janeiro de 2021 o prazo
para que todas as salas de ci-
nema ofereçam, em todas as
sessões, recursos de acessibi-
lidade para pessoas com defi-
ciência. A matéria já tinha sido
aprovada na terça-feira (26) na
Câmara dos Deputados. Com a
aprovação também entre os se-
nadores, o texto segue para pro-
mulgação.

Para a relatora da MP no Se-
nado, Soraya Thronicke (PSL-
MS), a ampliação do prazo é “ra-
zoável”, embora o tema seja ur-
gente. “Espero que seja a última
vez que tenhamos que fazer isso,
porque as pessoas com defici-
ência merecem nossa urgência,
merecem o cuidado prioritário

Cinemas terão mais
prazo para adaptar

salas à acessibilidade
de todos nós. Faltam seis meses
apenas. Espero que as salas de
cinema possam atender a essas
pessoas, que têm tanta restrição
ao acesso à cultura”.

“Não houve tempo hábil para
possibilitar o desenvolvimento
de linhas de crédito e, conse-
quentemente, para que o merca-
do se organize, por meio de seus
arranjos e planejamento de ne-
gócios, e se faz necessárioa a
prorrogação do prazo”, ressaltou
o governo em nota de encami-
nhamento.

A relatora Soraya Thronicke
acrescentou que a pandemia do
novo coronavírus foi um dos fa-
tores considerados para prorro-
gar o prazo. No momento, os
cinemas estão fechados e as
empresas, sem arrecadação.
(Agência Brasil)

5ª Vara Cível - Foro Central Cível. 5º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1010189-50.2019.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de 
Souza Bernicch, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Silmara Fahd Elias, CPF 851.679.089-49, 
por si e como representante da empresa J. Bimaia Indústria e Comércio de Confecções Eireli, CNPJ 02.621.596/0001-72 e como inventariante 
do Espólio de Jorge Elias, CPF 115.640.568-80, que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multisetorial Ásia LP, 
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 241.086,26 (jan/2019), referente ao inadimplemento do Contrato 

 

de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC).  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032720-24.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a EDILSON SATURNINO DE SALES, brasileiro, RG nº 21692943, CPF/MF 116.460.488-06, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Fernando Rossi. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do  
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora que reciu sobre o valor de R$ 601,27 que 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020.                                B - 28 e 29
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018943-15.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Andrea da Silva Ribeiro, CPF 304.099.498-09, que Colégio dos Santos Anjos, ajuizou uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 11.950,21 (out/2018), referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços 

honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações 

7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro. 7º Ofício. Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1057444-07.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia 
Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a Abdias da Silva Rosa 
Pereira, CPF 171.192.508-09, que Helena Cotching Marques Simões, ajuizou uma ação de Retomada de Imóvel com Pedido de Liminar, objetivando 
declarar extinta a relação Ex Locato, e decretar o despejo do réu do imóvel localizado na Rua João Alvares Soares, nº 565, Brooklin, Ibirapuera/SP, 
com a condenação do requerido ao pagamento de todas as despesas locatícias até a desocupação do imóvel, bem como custas, honorários e demais 

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


