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Dólar sobe após Fed manter
 taxa de juros

Perdas no setor de turismo chegam
a quase R$ 90 bilhões, diz CNC
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Segunda onda da covid-19 pode
levar PIB do Brasil a cair 9,1%

Câmara aprova medidas
de combate à violência
doméstica na pandemia

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,91
Venda:       4,91

Turismo
Compra:   4,89
Venda:       5,19

Compra:   5,60
Venda:       5,60

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

Quinta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Daniel Mageste é o vencedor  da seletiva
Crown e W2 Racing no Automobilista

Daniel Mageste é o mais
novo contratado de equipes da
Stock Car e Stock Light. O pi-
loto de Volta Redonda ficou
com a vaga da seletiva da Cro-
wn e W2 Racing graças ao se-
gundo lugar conquistado em
Goiânia. Vencedor em Interla-
gos há duas semanas, Mages-
te recebeu a bandeirada atrás
do pole Tadeu Costa. Ele ago-
ra se junta a Erick Goldner
como representante oficial
das equipes Crown e W2 em
automobilismo virtual.

Mais uma vez a disputa na

plataforma Automobilista foi
movimentada e tática. O uso do
push to pass e a necessidade de
duas paradas no box em Goiânia
para completar os 50 minutos de
prova motivou inúmeras trocas
de posições.

No início da corrida, Diego
Corseuil e Tadeu Costa se alter-
navam na liderança trocando pu-
shes: cada um acionava o botão
de ultrapassagem numa volta.
Mageste caiu para quinto na lar-
gada, mas em questão de voltas
assumiu o terceiro lugar e assim
permaneceu até a primeira roda-

da de pits.
No segundo stint, Tadeu re-

cuperou a dianteira e colocou
entre ele e os demais compe-
tidores o carro de Alessandro
Monteiro, que escalara o pe-
lotão com uma parada mais ve-
loz. Mageste passou Monteiro
sem dificuldade com o carro
do oponente rendendo menos,
mas Corseuil acabou se enros-
cando com ele ao tentar pas-
sar por fora. Escapou da pista e,
consequentemente, da briga pela
vitória. Mais tarde, teve estoura-
do o motor de seu carro.

Lucas Vilar supera golpe do
adiamento do Mundial Sub-20

O adiamento do Campeo-
nato Mundial de Sub-20 de
Atletismo, marcado para julho,
em Nairóbi, no Quênia, e ago-
ra previsto para o segundo se-
mestre de 2021, foi um golpe
para o paulista Lucas Conceição
Vilar (SESI-SP), que estava qua-
lificado para os 100 m e 200 m.
“Fiquei triste com o adiamen-
to. A competição era o meu
foco, o meu grande objetivo
deste ano. Estava pensando nis-
so desde o início de 2019”, co-
mentou o velocista, uma das pro-
messas do atletismo, nascido no
dia 10 de março de 2001, na ci-
dade de Limeira.

Com a decisão da World
Athletics, causada pela pande-
mia global da COVID-19, Lu-

cas teve de mudar de foco e con-
centrou-se nos próximos eventos
do atletismo, sejam disputados
ainda este ano ou em 2021. Tirou
férias logo após o fechamento dos
clubes e dos centros de treina-
mento, por causa do distancia-
mento social, e voltou para Gua-
riba, cidade do interior, em que
começou no esporte em 2011.

“Retomei os treinos e estou
podendo fazer quase tudo. A pis-
ta ainda está fechada, mas estou
usando o campo de futebol mu-
nicipal, juntamente com os atle-
tas da equipe Águias Guariba”,
disse Lucas, que está no SESI-SP
há um ano e meio, período em
que mora em São Paulo e treina
em Santo André.

Em Guariba, ele segue as ori-

entações do técnico Darci Fer-
reira da Silva e conta com a aju-
da do seu ex-treinador Nelson
Lemes de Souza. Entre seus tí-
tulos estão os de campeão brasi-
leiro Sub-18 e Sub-20 e do Sul-
Americano de Cáli Sub-20. Foi
medalha de bronze no Campeo-
nato Pan-Americano de San José,
Costa Rica, na mesma categoria,
no ano passado.

Líder dos 100 m e dos 200
m no Ranking Brasileiro Sub-20
de 2020, com 10.52 (1.6) e com
21.06 (0.2), Lucas tem dois re-
sultados excepcionais na carrei-
ra. Foi bronze nos Jogos Olím-
picos da Juventude-2018, em
Buenos Aires, Argentina, e vice-
campeão da Gymnasíade de
2018, em Marrakesh, Marrocos

– as duas conquistas nos 200 m.
A medalha de bronze em Bu-

enos Aires foi especial. O velo-
cista havia sido quinto colocado
na primeira prova, com 21.68
(1.7) e depois ficou em segundo
na segunda, com 20.99 (0.1). A
competição foi disputada em dois
estágios. Na somatória dos tem-
pos (42.67), ficou atrás somente
de Abdelaziz Mohamed (Catar) e
de Antonio Watson (Jamaica).

Os recordes pessoais de Lu-
cas Conceição Vilar são 10.52
(1.6), obtido este ano em São Ber-
nardo do Campo, nos 100 m, e
20.70 (-0.8), marca alcançada em
2019 em San José, nos 200 m.

O técnico Darci Ferreira da
Silva conta que todos os atletas
foram orientados para treinar em

casa pelo SESI. “A nossa roti-
na foi completamente altera-
da por causa da pandemia. To-
dos estão tentando manter o
condicionamento, sem nada
específico. Com isso, o Lucas
foi para casa de sua família em
Guariba”, lembrou.

O treinador diz que tem con-
versado constantemente com
os atletas. “Temos mantido con-
tato sempre. Além disso, o nos-
so grupo multidisciplinar, que
inclui psicólogos, nutricionis-
ta, fisioterapeutas, tem feito
reuniões virtuais. Isso é impor-
tante nesta fase de isolamento,
de muita ansiedade de voltar à
vida normal”, comentou Darci.

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Corseuil realiza ultrapassagem por fora

Feitas as segundas paradas
de box, a luta pela vitória vi-
rou um duelo entre Mageste e
Tadeu. Inalcançável, o autor da

pole prevaleceu no final, mas,
como o segundo lugar lhe bas-
tava, quem mais comemorou
foi Mageste.
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Manifestantes
voltam a

tomar ruas de
Hong Kong
Um ano após o início de

grandes manifestações contra
o governo em Hong Kong,
moradores do território volta-
ram a tomar as ruas em atos
pró-democracia.

Na terça-feira (9) fez um
ano do protesto em que mais de
1 milhão de pessoas tomaram
as ruas em repúdio a um proje-
to de lei que permitiria a extra-
dição de suspeitos de crimes à
China continental.

Desde então, o projeto
foi arquivado. Agora a popu-
lação está realizando protes-
tos contra o plano de Pequim
de instituir uma nova lei de
segurança nacional em Hong
Kong.                           Página 3

Papa Francisco
pede o fim do

flagelo do
trabalho
infantil

O papa Francisco pediu na
quarta-feira, o fim do "flagelo
do trabalho infantil", que au-
mentou durante a pandemia da
covid-19, dizendo que "priva
as crianças da infância" e põe
em risco o seu desenvolvi-
mento equilibrado.

Depois da habitual audi-
ência geral na biblioteca do
palácio apostólico, no Vati-
cano, o papa lembrou que,
na sexta-feira, é o Dia Mun-
dial Contra o Trabalho Infan-
til, criado em 2002 pela Or-
ganização Internacional do
Trabalho.

"O trabalho infantil é um
fenômeno que priva as crian-
ças da infância e põe em ris-
co seu desenvolvimento inte-
gral", disse, acrescentando
que, muitas vezes, o trabalho
das crianças assume o forma-
to de "escravidão e reclusão"
com consequências físicas e
psicológicas.             Página 3

A economia brasileira deve
apresentar queda de 7,4% nes-
te ano, segundo previsão da
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Essa
retração pode ser ainda mai-
or, se houver uma segunda
onda de contaminação pelo
novo coronavírus (covid-19),
chegando a 9,1% de queda do
Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país).

Segundo relatório publicado
na quarta-feira, (10) pela OCDE,
a economia brasileira estava fi-
nalmente se recuperando de uma
longa recessão quando veio o
surto da covid-19. E agora, há
previsão é que a economia sofra
uma recessão ainda mais profun-
da, diz a organização.

Para a OCDE, a recupera-
ção da economia será lenta e
parcial, e alguns empregos e
empresas serão perdidos. “O
desemprego vai bater recorde
histórico antes de recuar gra-
dualmente”, avalia.

Para 2021, a previsão é de
crescimento de 2,4% do PIB,
no cenário com duplo surto
deacovid-19. No cenário com
apenas uma onda de contami-
nação, a previsão de expansão
para o próximo ano é 4,2%.

A previsão da OCDE para a
queda da economia mundial é de
6% neste ano, em caso de contro-
le do surto da covid-19, com cres-
cimento de 5,2%, em 2021. Se
houver uma segunda onda de con-
taminação, a projeção de queda é
7,6%, em 2020, e expansão de
2,8% em 2021. (Agência Brasil)
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O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quarta-fei-
ra (10) um projeto de lei que es-
tabelece medidas de combate à
violência doméstica durante o
estado de emergência de saúde
pública provocado pela pande-
mia de covid-19. O texto segue
para a sanção presidencial.

A proposta havia sido aprova-
da em maio pelos deputados,

mas sofreu alterações ao trami-
tar no Senado Federal. No entan-
to, a maioria das modificações
propostas pelos senadores foram
derrubadas na Câmara.

Deputados acataram apenas
dois pontos do texto aprovado
pelos senadores. Pelo texto
aprovado, passam a ser serviços
essenciais os órgãos de atendi-
mento a mulheres em situação de

violência doméstica e familiar;
crianças, adolescentes, pessoas
idosas e pessoas com deficiên-
cia vítimas de violência. O regis-
tro da denúncia poderá ser reali-
zado por meio eletrônico ou por
telefone de emergência especí-
fico, designado pelos órgãos de
segurança pública.

Parlamentares também man-
tiveram os prazos processuais, a
apreciação de matérias, o aten-
dimento às partes e a concessão
de medidas protetivas que te-
nham relação com atos de vio-
lência doméstica e familiar co-
metidos contra mulheres, crian-
ças, adolescentes, pessoas ido-
sas e pessoas com deficiência.

Denúncias
Segundo a autora do texto apro-

vado, deputada Flávia Morais (PDT-
MG), O texto visa assegurar a con-
tinuidade do atendimento das mu-
lheres vítimas de violência domés-
tica em meio à pandemia. Página 4
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Brasil registra mais
32.913 casos e 1.274 mortes

SP monitora impacto das
ações de enfrentamento à

COVID-19 em metas
propostas pela ONU

Rede CNI/Senai investe
R$ 336 milhões em ações de

combate à covid-19
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Uma rede coordenada pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e pelo Servi-
ço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) gerou o in-
vestimento de aproximada-

mente R$ 336 milhões em di-
versas ações de enfrentamen-
to à crise econômica provoca-
da pela pandemia da Covid-19
por todo país.
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SP tem novo recorde de óbitos por
coronavírus em um único dia

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Pelo segundo dia consecuti-
vo, São Paulo apresentou mais
um recorde em óbitos por co-
vid-19 registrados em um único
dia. Nas últimas 24 horas, o es-
tado registrou 340 novos óbitos
por coronavírus, chegando ago-
ra ao total de 9.862 óbitos por
coronavírus desde o início da
pandemia.

Ontem, o estado havia regis-
trado 334 novos óbitos, mas a
secretaria estadual da Saúde ha-
via creditado o alto número de

ontem ao fato de que, geralmen-
te, os exames ficam represados
nos finais de semana, quando
laboratórios e órgãos públi-
cos podem estar fechados,
sendo só contabilizados nos
dados de terça-feira. Mas de
ontem para hoje, o número de
novos óbitos voltou a crescer
em cerca de 3,7%.

Apesar do novo recorde na
quarta-feira, (10), o Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo diz que o número

está dentro do esperado. “Esses
números que estamos observan-
do estão dentro do que foi pre-
visto por modelos matemáticos
de semanas atrás”, disse Carlos
Carvalho, coordenador do Cen-
tro de Contingência do Corona-
vírus em São Paulo. “Os núme-
ros que estamos vendo estão
dentro do que esperávamos. Essa
elevação, que observamos todos
os dias, é uma elevação peque-
na”, acrescentou.

Em todo o estado, já foram

contabilizados 156.316 casos
confirmados de coronavírus,
com 29.616 curados (após rece-
berem alta médica).

A ocupação de leitos de uni-
dades de terapia intensiva
(UTI) destinados ao tratamen-
to de pessoas com coronavírus
está hoje em 69,1% no estado
e em 76,7% na Grande São
Paulo. O estado tem hoje 4.953
pacientes internados em UTIs
e há 8.123 internados em en-
fermarias. (Agência Brasil)

SP monitora impacto das ações
de enfrentamento à COVID-19 em

metas propostas pela ONU
As medidas tomadas pelo

Governo do Estado de São Pau-
lo para enfrentar a pandemia do
novo coronavírus impactaram
positivamente 11 dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável propostos pela ONU –
Organização das Nações Unidas
na Agenda 2030.

O monitoramento foi reali-
zado de 10 de março a 30 de
abril sobre 122 ações publica-
das no Diário Oficial do Estado
de São Paulo pelas Secretarias
de Estado e compiladas pelo
Comitê Administrativo Extraor-
dinário COVID-19.

“A Agenda 2030 é um marco
nas relações internacionais, e
todo o governante que preza
pelo o desenvolvimento inclusi-
vo de sua região, deve tê-la
como norteadora na tomada de
decisões” – comentou o Secre-
tário Julio Serson, responsável
pela estratégia de internaciona-
lização do Estado de São Paulo.

Impactos positivos
A totalidade das ac’˜oÞes

tem impactos diretos e indire-
tos no ODS 3 – Saúde e Bem-
estar. Os decretos de quarente-
na, o fechamento de parques,

comércio e equipamentos cultu-
rais e a suspensão de eventos pú-
blicos, para evitar a circulação de
pessoas e a disseminação acen-
tuada do vírus, seguiram orienta-
ções da ciência e da medicina e
referências internacionais.

Destacaram-se no período
os impactos sobre a erradicação
da pobreza e da fome (ODS 1 e
2) e a redução das desigualdades
(ODS 10), possibilitados por
iniciativas como a Ação Alimen-
to Solidário, o funcionamento
extraordinário das unidades do
Restaurante Bom Prato e todo o
conjunto de medidas que garan-
tiu a alimentação de alunos da
rede pública estadual de ensino.

Ainda relacionada aos obje-
tivos de erradicação da pobreza
e diminuição das desigualdades,
porém situada no campo temá-
tico do ODS 6 – Água Potável e
Saneamento, foi ressaltada a de-
cisão de suspensão da cobrança
dos serviços de água e esgoto
para cerca de 2 milhões de pes-
soas atendidas pela tarifa social
da Sabesp.

Outro ODS impactado por
apenas uma ação principal, mas
correlacionado a outros objeti-
vos de desenvolvimento susten-

tável, foi o ODS 5 – Igualdade
de Gênero, que prevê a elimina-
ção de todas as formas de vio-
lência contra as mulheres e me-
ninas. A ação destacada no mo-
nitoramento foi a possibilidade
de registro online das ocorrên-
cias de violência doméstica con-
tra as mulheres, por meio da
Delegacia Eletrônica.

O secretário-chefe da Casa
Civil e presidente da Comissão
Estadual de São Paulo para os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, Antonio Carlos Ri-
zeque Malufe, lembra que os
ODS são uma importante refe-
rência para a formulação e or-
ganização dos programas gover-
namentais. “O monitoramento
reforça o que foi estabelecido
pelo Plano Plurianual 2020-
2023 e suas diretrizes e objeti-
vos estratégicos alinhados aos
ODS”, afirma.

Instituições eficazes e par-
cerias para o alcance dos ODS

O monitoramento revelou
que há convergência entre as
ações do Governo de São Paulo
e o ODS 16, que trata do forta-
lecimento, da eficácia e da trans-
parência das instituições, essen-

ciais para o alcance de todos os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

A criação do Comitê Admi-
nistrativo Extraordinário CO-
VID-19, que tem como atribui-
ção coordenar os esforços go-
vernamentais no enfrentamento
da pandemia, foi uma das ações
destacadas no ODS 16.

Já as parcerias firmadas pelo
Governo do Estado impactaram
positivamente o ODS 17, que
preconiza o compromisso reno-
vado de cooperação para a im-
plementação da Agenda 2030.

O relatório “Impacto das
ações do Governo do Estado de
São Paulo de enfrentamento à
COVID-19 nos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável” foi
elaborado pela Secretaria de Re-
lações Internacionais e pela Casa
Civil do governo paulista, e tem
como objetivo reafirmar o com-
promisso do Governo do Estado
de SaÞo Paulo com os Desenvol-
vimento Sustentaìvel sem que
ninguém seja deixado para traìs
enquanto durar a pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus.

A próxima edição do relató-
rio está prevista para o dia 4 de
julho.

Governo de SP envia mais 62 respiradores
para a região de Campinas nesta semana

O Governo de São Paulo
confirmou na quarta-feira (10)
que hospitais da região de
Campinas receberão mais 62
respiradores até o fim desta
semana. Os novos equipamen-
tos permitem a ampliação de
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) para garantir atendi-
mento a pacientes contamina-
dos pelo coronavírus que estão
em estado grave.

Na véspera, o Estado havia
anunciado que outros 15 apare-
lhos serão destinados ao Ambu-
latório Médico de Especialida-
des (AME) de Campinas. A uni-
dade teve abertura antecipada e
remodelagem de atendimento

para reforçar a rede de saúde do
interior no enfrentamento à pan-
demia de COVID-19.

A macrorregião de Campinas
é subdividida em três Departa-
mentos Regionais de Saúde
(DRSs), que são subordinados à
Secretaria de Estado da Saúde.
Cada um deles determina capa-
cidade de atendimento, transfe-
rências de pacientes e remane-
jamento de vagas de enfermaria
e UTIs nos municípios.

Municípios
A área do DRS de Campinas

é formada por 42 cidades. Os 47
respiradores confirmados para a
região serão enviados a unidades

hospitalares estaduais, munici-
pais ou filantrópicas de nove
cidades: Indaiatuba (5), Ampa-
ro (5), Campinas (10), Santa
Bárbara D’Oeste (5), Jaguari-
úna (5), Sumaré (5), Nova
Odessa (2), Americana (5) e
Hortolândia (5).

Já o DRS com sede em Pira-
cicaba coordena o atendimento
em outras 26 cidades. A região
vai receber dez respiradores que
serão destinados a hospitais fi-
lantrópicos de Rio Claro (5) e
Limeira (5). Por fim, o DRS ba-
seado em São João da Boa Vista
tem destinação prevista de cin-
co respiradores que irão equipar
o hospital municipal de Itapira.

A distribuição é técnica e
feita para locais com maior de-
manda de internações pela doen-
ça e estrutura para novos leitos,
permitindo ampliação da capaci-
dade de atendimento da rede pú-
blica de saúde. Até o fim desta
semana, o Governo do Estado
pretende entregar 830 respira-
dores para hospitais de todo o
território paulista.

O Governo de São Paulo já
dobrou o número de leitos de
terapia intensiva abertos desde o
início da pandemia, ultrapassan-
do 7 mil vagas para atendimento
a pacientes graves. Com a che-
gada de mais respiradores, a rede
segue em franca ampliação.

Startup busca desenvolver teste de
diagnóstico totalmente nacional

Pesquisadores da Biolinker
– uma startup de biotecnologia
(biotech) incubada no Centro de
Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (Cietec) – estão de-
senvolvendo, com apoio do Pro-
grama Fapesp Pesquisa Inovativa
em Pequenas Empresas (Pipe),
um teste de diagnóstico da CO-
VID-19 (doença causada pelo
novo coronavírus) de baixo cus-
to e alto desempenho, com in-
sumos totalmente nacionais.

O projeto foi um dos seis
primeiros selecionados em um
edital lançado pelo Pipe-Fapesp,
uma parceria da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo com a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), para
apoiar o desenvolvimento de
produtos, serviços ou processos
criados por startups e pequenas
empresas de base tecnológica no
estado de São Paulo, voltados à
luta contra a enfermidade.

“A ideia é desenvolver, em
poucos meses, kits padronizados
de reação de ELISA [sigla em
inglês de Enzyme-Linked Immu-

nosorbent Assay] para a detec-
ção no soro de pacientes de an-
ticorpos circulantes IgC, produ-
zidos em uma fase mais tardia da
doença”, diz ao boletim Pesqui-
sa para Inovação Mona das Ne-
ves Oliveira, pesquisadora res-
ponsável pelo projeto.

Os testes serão viabilizados
por uma tecnologia desenvolvi-
da ao longo dos últimos dois anos
pela empresa, que permite ace-
lerar e otimizar processos de pro-
dução de proteínas por um siste-
ma in vitro de transcrição e tra-
dução, ou seja, livre de células.

Por meio do sistema, os ci-
entistas já desenvolveram uma
proteína que está sendo testada.
“Os testes estão funcionando mui-
to bem. Já produzimos a proteína
e agora estamos tratando de puri-
ficá-la ao máximo para evitar
qualquer tipo de falso positivo ou
negativo”, afirma Oliveira.

Além do sistema livre de cé-
lulas, o grupo também está tra-
balhando com as formas tradici-
onais de produção de proteínas,
explica a pesquisadora. “Vamos

comparar tudo para ver qual tipo
de produção apresenta melhor
antigenicidade”, ressalta.

A detecção de IgG no soro
dos pacientes será feita por meio
de antígenos do nucleocapsídeo
N – a fração antigênica da pro-
teína da superfície do vírus
SARS-CoV-2, chamada spike,
usada pelo novo coronavírus
para se conectar a um receptor
nas células humanas – a proteí-
na ACE2 – e infectá-las.

Por meio de um projeto
apoiado pela Fapesp, os pes-
quisadores conseguiram de-
senvolver e validar um aptâ-
mero – peptídeo que se liga a
uma molécula-alvo – que mos-
trou alta afinidade e especifi-
cidade à fração constante de
anticorpos IgC humanos.

“Pretendemos usar esse ap-
tâmero conjugado com biotina
[que funciona como coenzima
no metabolismo de purinas e
carboidratos] para a detecção”,
afirma Oliveira. Segundo a pes-
quisadora, os custos de produ-
ção do teste serão baixos por-

que a produção tanto dos aptâ-
meros como dos antígenos pelo
método sem a presença de célu-
las é econômica.

Além disso, a empresa já
possui plasmídeos (moléculas
duplas de DNA com capacidade
de reprodução) próprios para
expressão das proteínas e pro-
tocolos de produção bem esta-
belecidos.

“Será um ensaio rápido e de
baixíssimo custo que poderá ser
usado em qualquer lugar para a
triagem epidemiológica da do-
ença. Já existem algumas nego-
ciações em curso com grupos
interessados em fabricar os tes-
tes em grande escala, depois que
estiverem 100% calibrados e
prontos para serem usados na
população”, afirma Oliveira.

O projeto conta com a par-
ceria da professora Ester Sabi-
no, pesquisadora do Instituto de
Medicina Tropical da Faculdade
de Medicina da Universidade de
São Paulo (USP), que liderou o
sequenciamento do novo coro-
navírus no Brasil.

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  tem sua coluna (diária) de política

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também na Internet, pelo site
www.cesarneto.com  ...  Twitter  @cesarnetoreal

*
CÂMARA (SP)
Assim como rolou nas ruas, no dia de ontem, o Palácio An-

chieta também vai ferver assim que a pandemia Covid-19 estiver
controlada, uma vez que as decepções com novidades políticas
são tão grandes que a eleição municipal deste ano pode favorecer
muitos dos vereadores

*
PREFEITURA (SP)
Os shoppings da cidade de São Paulo reabrem hoje, mas o

movimento (a pé e de carro) de ontem foi como se não houvesse
a pandemia Covid-19. O povão lotando ônibus e os que tem car-
ros lotando as ruas. Até parece que o isolamentos (de distância
pessoal e social) já eram

*
ASSEMBLEIA (SP)
Com a pandemia Covid-19, a Comunicação Social do maior e

mais importante Parlamento estadual do Brasil tá se tornando
como se fosse uma empresa de mídida. Rádio, tv, Internet, redes
sociais e integração dos 94 deputados. O clipping da imprensa
diária é feito pela Box Net

*
GOVERNO (SP)
Doria (líder do novo PSDB) rebate as  acusações de mau uso

do dinheiro empregado no combate da pandemia Covid-19. Ata-
cou a deputada (Bolsonarista) federal Zambelli - que diz que ele
será investigado, tipo Witzel (que responderá na ALERJ proces-
so de Impedimento no Rio)

*
CONGRESSO (BR)
Como fica a bancada de deputados federais pelo PSDB que

ainda não estão com o novo dono nacional - governador (SP) Doria
- e como fica o ex-Presidente FHC, agora que a irmã do deputado
(MG) Aécio foi pro brejo com ele (casos envolvendo-os em cri-
mes). Vai ser expulso ?

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Se tem alguém que continua vivendo cada dia como se fosse

o último é o Jair Bosonaro (ainda sem partido). Não lhe faltam
trincheiras de adversários e agora inimigos mortais. Quem ficou
no PSL, no Congresso Nacional, no Supremo e entre alguns mi-
litares das Forças Armadas

*
PARTIDOS (BR)
PSDB - Difícil pro prefeito de São Paulo - Bruno Covas -

administrar o caos que a população já provoca pelas ruas (ainda
na quarentena da Covid-19), o candidato a reeleição pode se van-
gloriar de ter pedido a expulsão do Aécio Neves bem antes dele
começar a cair como agora

*
JUSTIÇAS (BR)
Quando a Procuradoria Geral da República aceita ser coadju-

vante (do ‘inquérito’ aberto pelo Supremo pra apurar notícias fal-
sas - fake news), é porque 2 Poderes tão desequilibrando o jogo
democrático, muito embora o presidente Toffoli esteja pedindo
trégua entre os 3 Poderes

*
HISTÓRIAS (BR)
Ao ser eleito Presidente do Brasil - falecido em 21 abril 1985

- Tancredo Neves (avô do hoje deputado federal Aécio Neves -
ainda no PSDB) pagou preço caro ao aceitar o Sarney (ex-ARE-
NA ex-PDS) como vice na chapa (eleição indireta no Congres-
so). Na política tem estas coisas



Perdas no setor de turismo chegam
a quase R$ 90 bilhões, diz CNC
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Lembre sempre de lavar as mãos

Manifestantes voltam a
tomar ruas de Hong Kong
Um ano após o início de grandes manifestações contra o go-

verno em Hong Kong, moradores do território voltaram a tomar
as ruas em atos pró-democracia.

Na terça-feira (9) fez um ano do protesto em que mais de 1
milhão de pessoas tomaram as ruas em repúdio a um projeto de
lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes à China
continental.

Desde então, o projeto foi arquivado. Agora a população está
realizando protestos contra o plano de Pequim de instituir uma
nova lei de segurança nacional em Hong Kong.

Centenas de pessoas se reuniram na região central da ilha de
Hong Kong na noite de ontem. Eles usaram seus telefones celu-
lares como velas, pedindo pela independência do território.

Alguns manifestantes continuaram a realizar o protesto até tarde
da noite. Policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersá-los.

Segundo a polícia, 53 pessoas foram presas sob suspeita de
participação em reuniões que violam a lei.

A agência estatal de notícias da China afirma que o Comitê
Permanente do Congresso Nacional do Povo irá se reunir de 18
a 20 de junho.

O comitê é encarregado da formulação da lei. Ela pode ser
aprovada durante essa sessão. (Agência Brasil)

Papa Francisco pede o fim do
flagelo do trabalho infantil
O papa Francisco pediu na quarta-feira, o fim do "flagelo do

trabalho infantil", que aumentou durante a pandemia da covid-19,
dizendo que "priva as crianças da infância" e põe em risco o seu
desenvolvimento equilibrado.

Depois da habitual audiência geral na biblioteca do palácio
apostólico, no Vaticano, o papa lembrou que, na sexta-feira, é o
Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, criado em 2002 pela
Organização Internacional do Trabalho.

"O trabalho infantil é um fenômeno que priva as crianças da
infância e põe em risco seu desenvolvimento integral", disse,
acrescentando que, muitas vezes, o trabalho das crianças assume
o formato de "escravidão e reclusão" com consequências físicas
e psicológicas.

Na atual situação sanitária de emergência devido à pandemia,
"muitas crianças e jovens são forçados a trabalhar de maneira
inadequada para a idade, para ajudar suas famílias em condições
de extrema pobreza", denunciou o papa.

"As crianças são o futuro da família humana: todos temos a
tarefa de promover seu crescimento, saúde e serenidade", afir-
mou o papa.

O líder dos católicos exortou ainda as instituições "a porem
em prática todos os esforços possíveis para proteger os meno-
res, preenchendo as lacunas econômicas e sociais subjacentes à
dinâmica distorcida em que estão, infelizmente, envolvidos".
(Agência Brasil)

Covid-19: Argentina bate
recorde com mais de mil
novos casos em um dia

A Argentina registrou, nas últimas 24 horas, 1.141 novos ca-
sos confirmados de covid-19. Foi a primeira vez que o país ul-
trapassou mil casos em um dia. Do total de casos, 94% (1.080)
foram registrados na Grande Buenos Aires. No mesmo período,
foram registradas 24 mortes no país. O presidente Alberto Fer-
nández falou que, pela velocidade de contágios, o país deveria
estar em quarentena total.

O governo argentino decretou isolamento social, preventivo e
obrigatório no dia 20 de março. A quarentena no país foi prorroga-
da diversas vezes e agora foi estendida para o dia 28 de junho, com
algumas flexibilizações, como saídas noturnas para a prática de
exercícios físicos. Até o momento, o país tem 24.761 casos con-
firmados de contaminação pelo novo coronavírus e 717 mortes.

O país vem apresentando um número crescente de casos, com
mais de 900 confirmações diárias diversas vezes na última se-
mana. O maior número de casos havia sido registrado no último
dia 6, quando foram 983 em um único dia.

O presidente do país, Alberto Fernández, expressou na quarta-
feira, (10) preocupação com a doença, principalmente na região
metropolitana de Buenos Aires. "Uma das coisas que levamos em
conta é a velocidade de contágio, que hoje é a mais alta desde o dia
zero, de modo que, na verdade, deveríamos estar na fase 1, de qua-
rentena absoluta. Há uma série de pedidos, todos legítimos, para
acabar com a quarentena. Isso multiplica os riscos".

Na semana passada, Fernández explicou que algumas cidades
do país passariam da fase 1, de "isolamento total", quando todos
(exceto os trabalhadores de atividades essenciais) deveriam fi-
car em casa, para a fase 2, de "distanciamento social", onde algu-
mas flexibilizações seriam feitas. As cidades da região metro-
politana de Buenos Aires, onde estão a maioria dos casos, se-
guem em quarentena obrigatória.

"Sabíamos desde o primeiro dia que teríamos um crescimen-
to sustentado dos casos. Nossa política era adiar isso para dar
tempo ao sistema de saúde para se preparar. Estamos cumprindo
esse objetivo. O pico demorou e pode estar acontecendo. Não
sabemos. Mas o problema ainda não foi superado, por isso deve-
mos ter muito cuidado", afirmou Fernández.

O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmou em
sua página no twitter que "infelizmente, os casos continuam a
crescer na AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), o que
significa que o risco está avançando e que estamos entrando nas
semanas mais difíceis. Sabemos que é muito difícil e cansativo,
mas é hora de redobrar a paciência, o esforço e a solidariedade
para cuidar-nos. Não abaixemos os braços, não corramos riscos
desnecessários e, acima de tudo, continuemos protegendo o mais
importante: a vida e a saúde de todos".

Em um anúncio feito na manhã de hoje, representantes do
Ministério da Saúde da Argentina, informaram que, entre os con-
taminados, 4% foi infectado em viagens, 41% tiveram contato
estreito com pessoas que testaram positivo, 38% foram por con-
tágio comunitário e os outros 17% ainda estão sendo investiga-
das as razões.

Foi informado ainda que o país realizou mais de 208 mil tes-
tes até o momento e que há 263 pessoas em unidades de terapias
intensivas, sendo que 233 delas estão na Grande Buenos Aires.
As pessoas que já tiveram alta são 7.991. (Agência Brasil)

Desde o início da pandemia
da covid-19, declarada pela Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) em março, o setor de tu-
rismo no Brasil já acumula per-
das de R$ 87,79 bilhões em re-
lação ao faturamento médio do
período, segundo a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). 

Com o fechamento de fron-
teiras, cancelamento de voos e
cuidados de isolamento social
necessários para impedir a trans-
missão da doença, o setor foi
fortemente impactado pela pan-
demia, disse a confederação, que
prevê que o número de demis-

sões no setor pode chegar a
727,8 mil até o fim deste mês.

De acordo com a CNC, so-
mente o subsetor de alojamento
e alimentação fora do domicílio,
que responde por 57% dos em-
pregos no turismo, pode ter de-
mitido cerca de 350 mil traba-
lhadores formais de março a
maio. A projeção se dá a partir
de dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), que apontou a elimina-
ção de 211,7 mil empregos for-
mais em março e abril.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avalia que as
medidas emergenciais adotadas

pelo governo federal ajudaram a
reduzir o impacto, mas serão
necessárias ações adicionais
para preservar os empregos e as
empresas do setor.

As perdas do setor registra-
ram R$ 13,38 bilhões em mar-
ço e subiram para R$ 36,94 bi-
lhões em abril, e R$ 37,47 bi-
lhões em maio, meses em que
houve “uma paralisia quase com-
pleta do setor”, segundo a CNC.

Mais da metade do prejuízo
nacional se deu nos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, onde a ofer-
ta de transporte aéreo chegou a cair
mais de 90% em abril e maio.

A CNC pontua que a flexibi-

lização da quarentena em outros
países não reverteu a queda, o
que significa que o setor preci-
sará de medidas de estímulo es-
pecíficas. “Ainda não é possível
detectar quando se dará a infle-
xão da atual tendência de perdas
nas atividades que compõem o
turismo nacional. Mesmo em
outras regiões do mundo que já
contam com o relaxamento da
quarentena, nota-se uma inércia
mais acentuada no processo de
recuperação do turismo em re-
lação a outras atividades econô-
micas”, analisa a Divisão Eco-
nômica da confederação. (Agên-
cia Brasil)

Fundo de R$ 15,9 bi para avalizar
crédito a pequenos está disponível

As micro e pequenas empre-
sas já podem solicitar o crédito
oferecido por meio do Progra-
ma Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de Peque-
no Porte (Pronampe).

O Fundo Garantidor de Ope-
rações (FGO), de R$ 15,9 bi-
lhões do Tesouro Nacional, foi
liberado para avalizar emprésti-
mos tomados pelos pequenos
negócios.

O anúncio foi feito na quar-
ta-feira, (10), em entrevista co-
letiva no Palácio do Planalto, pela
Secretaria Especial de Produtivi-
dade, Emprego e Competitivida-
de do Ministério da Economia,
Receita Federal e Banco do Bra-
sil, instituição gestora do fundo.

Os recursos poderão ser pe-
didos em bancos públicos, pri-
vados, cooperativas e coopera-
tivas de crédito que quiserem
participar do programa. É permi-
tida ainda a participação de agên-

cias de fomento estaduais, ban-
cos cooperados, instituições in-
tegrantes do Sistema de Paga-
mentos Brasileiro, fintechs (em-
presa de inovação e tecnologia
do setor financeiro) e organiza-
ções da sociedade civil de inte-
resse público de crédito.

Entretanto, segundo o secre-
tário especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade,
Carlos Da Costa, hoje apenas o
Bancoop está habilitado para
oferecer o crédito, mas há 12
bancos ajustando os seus siste-
mas para oferecer o empréstimo,
em breve. Ele acrescentou que
essa habilitação pode ocorrer nas
próximas horas ou dias. “A gente
não tem como prever a velocida-
de dos bancos em concluir a
adaptação dos sistemas”, disse.

Para pedir o empréstimo, o
empresário deve entrar no Por-
tal do Empreendedor. O emprés-
timo é destinado a mais de 4,5

milhões de micro e pequenas
empresas, ameaçadas pelo im-
pacto econômico da pandemia
da covid-19. Também poderão
ser beneficiados os microem-
preendedores individuais (MEI).

A linha de crédito terá garan-
tia de 100% de cada operação até
o limite de 85% da carteira do
banco. O valor liberado corres-
ponderá a até 30% da receita bru-
ta anual da empresa, calculada
com base no exercício de 2019.
A taxa de juros anual máxima
será igual à Selic, acrescida de
1,25% sobre o valor concedido,
com prazo de 36 meses para o
pagamento e carência de oito
meses.

A destinação desses recursos
extraordinários para o FGO resul-
ta da Medida Provisória 972, edi-
tada em 26 de maio. O Pronampe
foi criado pela Lei 13.999/2020
e regulamentado esta semana pela
Receita Federal.

O programa busca ajudar o
fluxo de caixa dos pequenos ne-
gócios, e, ao mesmo tempo, fa-
vorecer a manutenção de empre-
gos. As empresas que pegarem
o financiamento devem assumir
o compromisso de preservar o
número de funcionários da data
da contratação do empréstimo
até 60 dias após o recebimento
da última parcela.

O secretário especial de
Produtividade, Emprego e Com-
petitividade, Carlos Da Costa,
disse que o compromisso de ma-
nutenção do emprego não deve
desestimular os empresários a
pedir o empréstimo. E lembrou
que os microempresários costu-
mam ter apenas um funcionário,
e as pequenas empresas, 19.
Além disso, acrescentou, o pra-
zo de pagamento do empréstimo
é maior do que o período de
compromisso de não demitir.
(Agência Brasil)

Abate de frangos no país atingiu
volume recorde no primeiro trimestre

O abate de frangos no país
atingiu um volume de 1,51 bi-
lhão de animais no primeiro tri-
mestre deste ano. O volume, que
é recorde, representou aumen-
tos de 5% em relação ao primei-
ro trimestre de 2019 e de 2,8%
em relação ao último trimestre
daquele ano. Os dados foram di-
vulgados na quarta-feira, (10)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

O abate de suínos, que che-

gou a 11,88 milhões de animais
no primeiro trimestre deste ano,
teve aumento de 5,2% em rela-
ção ao primeiro trimestre de
2019, mas recuou 0,2% na com-
paração do último trimestre da-
quele ano.

Já o abate de bovinos, que
atingiu 7,25 milhões de ani-
mais, teve quedas de 8,5% em
relação ao primeiro trimestre
de 2019 e de 10,2% na com-
paração com o último trimes-

tre do ano passado.

Outros produtos
A produção de ovos chegou

a 965,1 milhões de dúzias no
primeiro trimestre deste ano,
alta de 3,9% em relação ao pri-
meiro trimestre de 2019 e que-
da de 2,5% na comparação com
o último trimestre daquele ano.

A aquisição de leite por uni-
dades beneficiadoras atingiu 6,3
bilhões de litros, uma alta de

1,8% em relação ao primeiro
trimestre do ano passado e que-
da de 5,5% na comparação com
o último trimestre de 2019.

No primeiro trimestre deste
ano, foram adquiridos 7,8 mi-
lhões de unidades de couro por
curtumes, o que representam
quedas de 11,3% em relação ao
primeiro trimestre de 2019 e de
3,7% na comparação com o úl-
timo trimestre do ano passado.
(Agência Brasil)

Queda de preços em maio foi
puxada por gasolina, diz IBGE

A deflação (queda de preços)
de 0,38% em maio deste ano foi
puxada principalmente pelo
comportamento da gasolina, cu-
jos preços recuaram 4,35%. Os
combustíveis, de uma forma ge-
ral, apresentaram deflação de
4,56%, com quedas também no
etanol (-5,96%) e no óleo die-
sel (-6,44%). Os dados foram
divulgados na quarta-feira, (10)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Os transportes, como um
todo, tiveram deflação de 1,90%
em maio. Além dos combustíveis,
houve influência das passagens
aéreas (-27,14%). Outros grupos
de despesas com queda de pre-
ços foram habitação (-0,25%),

vestuário (-0,58%), saúde e cui-
dados pessoais (-0,10%) e des-
pesas pessoais (-0,04%).

Por outro lado, os alimentos
evitaram uma queda maior dos
preços, já que apresentaram uma
inflação de 0,24% no mês, pu-
xada por itens como cebola
(30,08%), batata-inglesa
(16,39%) e feijão carioca
(8,66%). Apesar disso, itens
como a cenoura e as frutas tive-
ram queda de preços, de 14,95%
e 2,10%, respectivamente.

Segundo IBGE, outros gru-
pos com inflação em maio fo-
ram artigos de residência
(0,58%), educação (0,02%) e
comunicação (0,24%). (Agên-
cia Brasil)

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI)
passou de 34,7 pontos, em maio,
para 41,2 pontos, em junho, em
uma escala de 0 a 100. Nessa
metodologia, os 50 pontos mar-
cam uma linha divisória entre
confiança e falta de confiança.
Quanto mais abaixo de 50 pon-
tos, maior e mais disseminada é
a falta de confiança. O levanta-
mento foi divulgado na quarta-
feira, (10) pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

Segundo a CNI, o aumento do
índice pode ser explicado pela
melhora nas expectativas do em-
presário para os próximos seis
meses, que registrou alta de 8,4
pontos e subiu para 47,8 pontos. A
avaliação em relação ao momento

Confiança do empresário industrial
indica melhora em junho

atual ainda é muito ruim. O Índice
de Condições Atuais cresceu 2,7
pontos e alcançou 27,7 pontos en-
tre maio e junho deste ano.

“O crescimento do ICEI re-
flete uma reavaliação do pessi-
mismo que tomou conta do em-
presariado no início da crise, mo-
mento de elevada incerteza. No
entanto, a confiança continua bai-
xa, refletindo tanto a severidade da
crise como a incerteza que ainda
persiste e a pouca eficácia das me-
didas do governo para prover capi-
tal de giro às empresas. A dificul-
dade de acesso a crédito é uma pre-
ocupação adicional e um fator que
contribui para a falta de confiança”,
diz o gerente-executivo de Econo-
mia da CNI, Renato da Fonseca, em
nota. (Agência Brasil)

Caixa pagará auxílio emergêncial
na sexta-feira e no sábado

As agências da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) não funcio-
narão nesta quinta-feira (11),
feriado de Corpus Christi. Na
sexta-feira (12), as agências
estarão abertas normalmente,
inclusive para o pagamento da
segunda parcela do auxílio
emergencial de R$ 600 para be-
neficiários nascidos no mês de
novembro.

No sábado (13), 680 agênci-
as farão atendimento para o pa-
gamento da segunda parcela do
auxílio emergencial para bene-
ficiários nascidos em dezembro.
No site da Caixa Econômica, há
informação da localização das

agências. Também estão na in-
ternet orientações sobre o uso
de aplicativos da Caixa para mo-
vimentar o dinheiro creditado.

Tem direito ao auxílio pes-
soas que estejam desempregadas
ou exerçam atividades que fo-
ram afetadas pela pandemia da
covid-19 na condição de tra-
balhador informal, microem-
preendedor individual (MEI),
contribuinte individual da
Previdência Social e que per-
tença à família cuja renda
mensal por pessoa não ultra-
passe meio salário  mínimo
(R$ 522,50), ou cuja renda fa-
miliar total seja de até três salá-

rios mínimos (R$ 3.135,00).
Segundo o vice-presidente

da Caixa para Rede de Varejo,
Paulo Henrique Angelo, já fo-
ram pagos R$ 76,6 bilhões a
58,6 milhões de beneficiários
inscritos por meio do Cadastro
Único, do Programa Bolsa Fa-
mília, ou pelo site e pelos apli-
cativos da CEF.

Em live no YouTube para atu-
alização de números das opera-
ções de pagamento, Paulo Hen-
rique informou que o maior vo-
lume de pagamentos foi feito
nas regiões mais populosas: Su-
deste (R$ 27,7 bilhões) e Nor-
deste (R$ 27,4 bilhões). No

Norte, foram pagos R$ 8,3 bi-
lhões. No Sul, R$ 7,8 bilhões. E
no Centro-Oeste, R$ 5,4 bi-
lhões. São Paulo foi o estado
que ficou com a maior propor-
ção do dinheiro, 17,3%.

Mais de 107 milhões de pes-
soas se cadastraram para rece-
ber o benefício, sendo que des-
se total, 59,2 milhões foram
considerados elegíveis, 42,7
milhões inelegíveis, cinco mi-
lhões e meio de pessoas estão
com a demanda em análise e 5,2
milhões de pessoas que tiveram
o pedido negado para receber o
benefício estão em nova análi-
se. (Agência Brasil)



Câmara aprova medidas de combate
à violência doméstica na pandemia
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Lembre sempre de lavar as mãos

O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quarta-
feira (10) um projeto de lei que
estabelece medidas de combate
à violência doméstica durante o
estado de emergência de saúde
pública provocado pela pande-
mia de covid-19. O texto segue
para a sanção presidencial.

A proposta havia sido apro-
vada em maio pelos deputados,
mas sofreu alterações ao trami-
tar no Senado Federal. No entan-
to, a maioria das modificações
propostas pelos senadores fo-
ram derrubadas na Câmara.

Deputados acataram apenas
dois pontos do texto aprovado
pelos senadores. Pelo texto
aprovado, passam a ser serviços
essenciais os órgãos de atendi-
mento a mulheres em situação
de violência doméstica e fami-
liar; crianças, adolescentes, pes-
soas idosas e pessoas com defi-
ciência vítimas de violência. O
registro da denúncia poderá ser

realizado por meio eletrônico ou
por telefone de emergência es-
pecífico, designado pelos ór-
gãos de segurança pública.

Parlamentares também man-
tiveram os prazos processuais, a
apreciação de matérias, o aten-
dimento às partes e a concessão
de medidas protetivas que te-
nham relação com atos de vio-
lência doméstica e familiar co-
metidos contra mulheres, crian-
ças, adolescentes, pessoas ido-
sas e pessoas com deficiência.

Denúncias
Segundo a autora do texto

aprovado, deputada Flávia Mo-
rais (PDT-MG), O texto visa as-
segurar a continuidade do aten-
dimento das mulheres vítimas de
violência doméstica em meio à
pandemia.

“Em tempos de crises sani-
tárias e humanitárias os confli-
tos sociais são potencializados,
expondo ainda mais a população

mais vulnerável a se transforma-
rem em vítimas de violência,
principalmente de natureza do-
méstica e familiar. Nesse cená-
rio, mostra-se fundamental que
serviços de atendimento às mu-
lheres previstos na Lei Maria da
Penha não sejam descontinuados
e que toda a sociedade possa ser
alertada, através de campanha
pelos meios de comunicação
sobre os canais de denúncia da
violência contra a mulher”, ar-
gumentou a deputada.

As denúncias recebidas pe-
los canais Ligue 180 (atendi-
mento à mulher) ou Disque 100
(serviço de proteção de crianças
e adolescentes com foco em vi-
olência sexual) deverão  ser re-
passadas em até 48 horas para os
órgãos competentes.

Crimes
Caso não seja possível rea-

lizar o atendimento presencial
em virtude da pandemia do novo

coronavírus, o texto estabelece
que os seguintes crimes devem
ser considerados prioridade no
atendimento:

- feminicídio
- lesão corporal grave
- lesão corporal dolorosa

gravíssima
- lesão corporal seguida de

morte
- ameaça com uso de arma de

fogo
- estupro
- estupro de vulnerável
- corrupção de menores
- praticar, na presença de al-

guém menor de 14 anos, conjun-
ção carnal ou ato libidinoso, a
fim de satisfazer lascívia própria
ou de outros

- descumprimento de medi-
da protetiva

- ilícitos previstos no Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te e Estatuto do Idoso (Agência
Brasil)

O setor de saúde suplemen-
tar registrou 46.996.546 bene-
ficiários de planos de assistên-
cia médica em todo o Brasil em
abril, de acordo com dados di-
vulgados na quarta-feira, (10)
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). De acordo
com o órgão regulador, foi man-
tida a tendência de estabilidade
“com pequenas oscilações em
relação a períodos anteriores”.
Em abril de 2019, os planos de
assistência médica reuniam
46.943.557 beneficiários.

Saúde suplementar
atende a mais de 46,9

milhões de pessoas
O segmento exclusivamen-

te odontológico totalizou
25.691.209 beneficiários em
abril de 2020, contra
24.287.448 em igual mês do
ano passado.

Por estados, São Paulo per-
manece na liderança de bene-
ficiados, tanto em  planos de
assistência médica, como pla-
nos exclusivamente odontoló-
gicos, com um total de
17.113.632 e 9.145.324 de
beneficiários, respectivamen-
te. (Agência Brasil)

Após piora em indicadores
relacionados ao número de ca-
sos confirmados, óbitos e inter-
nações por coronavírus, as regi-
ões de Barretos, Presidente Pru-
dente e Ribeirão Preto, no inte-
rior paulista, vão precisar fechar
seus comércios novamente a
partir de segunda-feira (15).

Essas regiões foram reclas-
sificadas pelo governo paulista
e agora entrarão na fase verme-
lha, a fase 1, de maior restrição
de atividades. Ou seja, terão que
manter a quarentena, na qual so-
mente serviços considerados
essenciais, como de logística,
saúde, segurança e abastecimen-
to, poderão funcionar. O gover-
no de São Paulo prolongou o
período de quarentena no esta-
do até o dia 28 de junho.

As regiões de Barretos e de
Presidente Prudente estavam na
fase 3, amarela, chamada de fle-
xibilização, e podiam autorizar
até mesmo o funcionamento de
salões de beleza e de bares e res-
taurantes. Já a região de Ribei-
rão Preto estava na fase 2, laran-
ja, chamada de fase de controle,
onde pode reabrir shoppings,
comércio de rua, imobiliárias e
concessionárias, desde que com
limite de quatro horas de funci-
onamento e limite de 20% do
total do público.

Já as cidades compreendidas
na região metropolitana do es-
tado, na Baixada Santista e na
região de Registro vão passar da
fase vermelha (mais crítica) para
a laranja (fase de contenção, com
menos restrições).

As regiões de Bauru e Ara-
raquara/São Carlos, que estavam
na fase amarela ou fase 3, tam-
bém tiveram que recuar um ní-
vel e se encontram agora na fase
2, laranja.

O governo paulista definiu
cinco fases no Plano São Paulo,
que prevê a retomada gradual e
regionalizada da atividade eco-
nômica do estado. As fases do
programa vão do nível máximo
de restrição de atividades não
essenciais (vermelho) a etapas
identificadas como controle (la-
ranja), flexibilização (amarelo),
abertura parcial (verde) e normal
controlado (azul).

A capital paulista e as regi-
ões de Araçatuba, Campinas,
Franca, Marília, Piracicaba, São
João da Boa Vista, São José do
Rio Preto, Sorocaba e Taubaté,
que estavam na fase 2 de reto-
mada restrita desde o início do
mês, mantiveram estabilidade na
maioria dos índices. Todas elas

Após piora em indicadores,
regiões de São Paulo voltam

a fechar o comércio
vão permanecer na mesma clas-
sificação até a próxima atualiza-
ção de painel do Plano São Pau-
lo, prevista para o próximo dia
17 de junho.

A cada 14 dias, o Plano São
Paulo reestuda cada uma das re-
giões para analisar em que fase
elas se encontram, levando em
consideração os dados obtidos
na última semana, na compara-
ção com a semana anterior. Para
determinar em que fase está cada
região do estado  paulista, o Pla-
no analisa cinco indicadores: a
taxa de ocupação de leitos de uni-
dades de terapia intensiva (UTI) e
quantidade de leitos de UTI a cada
100 mil habitantes, além do nú-
mero de casos, do número de óbi-
tos e do número de internações re-
gistrados nos últimos sete dias. Os
anúncios são dados sempre às
quartas-feiras, a cada 15 dias. E
começam a valer na segunda-fei-
ra seguinte.

Se houver melhora nos indi-
cadores, a região sobe de nível,
por exemplo. Mas se ocorrer
piora, ela pode regredir de fase.
Com as mudanças anunciadas na
quarta-feira, (10) pelo governo
paulista, nenhuma região do es-
tado conseguiu chegar à fase 3.

Segundo o governo, o esta-
do paulista vem melhorando
seus índices. A média estadual
dos últimos sete dias mostrou
redução na taxa de ocupação de
leitos de terapia intensiva desti-
nados para o tratamento de co-
ronavírus, que passou de 72,6%
para 69,1%, além de aumento na
média de vagas por cem mil ha-
bitantes de 15,4 para 18,1. No
mesmo período, o total de ca-
sos e de mortes teve quedas re-
duzidas, de 1% e 3% respecti-
vamente, mas as internações
pela doença subiram em 7%.

O governo vem observando que
a contaminação está muito mais
acelerada no interior do que na ca-
pital. “Há uma tendência em todo
o interior de evolução da pandemia
e o momento de controle, ao mes-
mo tempo que na Região Metro-
politana de São Paulo, Baixada San-
tista e Vale do Ribeira a gente re-
gistra essa desaceleração”, disse
Marco Vinholi, secretário de De-
senvolvimento Regional.

O Plano São Paulo pode ser
consultado no site
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
planosp/. Já o documento com
o resumo do painel atualizado do
Plano São Paulo para todas as
regiões do estado pode ser con-
sultado na página do governo.
(Agência Brasil)

TCU aprova com ressalvas as
contas da Presidência da

República de 2019
Em parecer prévio apresen-

tado na quarta-feira, (10), o mi-
nistro do Tribunal de Contas da
União (TCU) Bruno Dantas de-
fendeu a aprovação, com ressal-
vas, das contas da Presidência da
República do ano de 2019. Os
demais ministros do TCU segui-
ram o voto do relator, em ses-
são realizada por videoconferên-
cia nesta quarta-feira, e também
apresentaram sugestões de ajus-
tes no texto e recomendações.

O parecer prévio final será
encaminhado para julgamento
no Congresso Nacional. Antes
de apresentar seu relatório, Bru-
no Dantas pediu um minuto de
silêncio em solidariedade às fa-
mílias das mais de 38 mil pes-
soas que já morreram de covid-
19 no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro,
ministros de Estado e os presi-
dentes da Câmara, Rodrigo Maia,
e do Senado, Davi Alcolumbre,
acompanharam a sessão virtual,
que também foi transmitida ao
vivo nas redes sociais do TCU.

O ministro Bruno Dantas en-
controu três irregularidades nas
contas do governo do ano passa-
do e fez recomendação ao Exe-
cutivo, mas disse que os proble-
mas apontados não impedem que
o Congresso aprove, com ressal-
vas, as contas presidenciais. O
ministro argumentou que as irre-
gularidades não comprometem a
totalidade da gestão em relação
a execução do orçamento.

A primeira irregularidade
apontada é referente a realização

de despesas em valor superior
aos créditos autorizados pelo
parlamento para 2019. O minis-
tro citou o remanejamento de R$
1,48 bilhão de despesas com
benefícios previdenciários e o
compromisso de R$ 561,3 mi-
lhões com organismos interna-
cionais. Bruno Dantas conside-
rou que os recursos foram des-
tinados a outras despesas sem a
devida autorização do Congres-
so e a conduta se desvia das re-
gras do teto de gastos.

De acordo com o ministro
do TCU, também foram conce-
didas ou ampliadas de forma ir-
regular renúncias fiscais no
montante de R$ 182,86 milhões
de reais, por meio de nove no-
vas normas adotadas pelo go-
verno em 2019. “Ainda que o
valor total envolvido nas re-
núncias de receitas aprovadas
em 2019 (R$ 182,86 milhões)
tenha sido significativamente
menor que o verificado em
2018 (R$ 13,2 bilhões), não
posso deixar de registrar que há
anos o TCU se depara com irre-
gularidades dessa natureza”, dis-
se Bruno Dantas.

A terceira irregularidade
apresentada pelo relator foi a
transferência de cerca de R$ 7,6
bilhões para empresa estatal
Emgepron, que faz o gerencia-
mento de projetos navais. Se-
gundo o ministro, esse investi-
mento foi usado para terceirizar
a compras de navios para a Ma-
rinha, como forma de driblar o
teto de gastos.

Bruno Dantas destacou que
o governo federal precisa evitar
a todo custo a relativização das
regras fiscais, seja sob qual
pretexto for, e recomendou a
elaboração de um plano de
gestão para dar transparência
à dívida pública federal. Para
ele, se as regras não se mos-
tram viáveis, que sejam apri-
moradas pelo processo legis-
lativo apropriado.

Política de Comunicação
O ministro Bruno Dantas

também recomendou que os gas-
tos com publicidade e propagan-
da sejam detalhados com trans-
parência na internet, com infor-
mações relativas a todos órgãos
públicos contratantes, incluindo
empresas estatais, e valores pa-
gos mensalmente. Devem ainda
ser mencionados nominalmente
todos os sites, blogs, portais e
congêneres que recebam recur-
sos públicos, seja diretamente ou
por terceirizados.

A preocupação do relator do
TCU é que o “Orçamento públi-
co e o aparato estatal possam vir
a ser utilizados como instrumen-
tos de limitação à liberdade de
expressão e de imprensa, por
meio da distribuição de benefí-
cios e empecilhos a veículos de
comunicação em função do grau
de alinhamento político-ideoló-
gico com o governo federal”.

Dantas disse que já apresen-
tou ao TCU comunicação sobre
a falta de transparência dos gas-
tos com propaganda e publicida-

de do governo federal e consi-
derou que outras questões vêm
surgindo que tem levado o tri-
bunal a averiguar questões rela-
cionadas à legitimidade de atos
do governo que poderiam, de al-
guma maneira, influenciar a pau-
ta e o tom do noticiário.

Ele citou representações que
questionam a ameaça do presi-
dente Jair Bolsonaro em não re-
novar a concessão da Rede Glo-
bo, a exclusão do Jornal Folha
de São Paulo, por suposta per-
seguição, da licitação realizada
pela Secretaria de Comunicação
(Secom) e também a determina-
ção da Presidência da Repúbli-
ca para que fossem canceladas
as assinaturas do mesmo jornal
por todos os órgãos do governo
federal.

Dantas também ressaltou que
devem ser verificados “possível
desvio de finalidade no uso do
aparato estatal para perseguir
grupos ou personalidades que,
no exercício da liberdade de ex-
pressão ou de imprensa, estejam
supostamente em oposição ao
governante”.

Ele citou o caso da possível
irregularidade no âmbito do
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf), que
teria realizado análises financei-
ras de jornalista Glenn Gre-
enwald com suposto intuito de
intimidação e perseguição, e
também no âmbito da Receita
Federal relacionadas à fiscaliza-
ção realizada em contratos do
Grupo Globo.  (Agência Brasil)

Dólar sobe após Fed manter
 taxa de juros

O dólar fechou em alta con-
tra o real nesta quarta-feira, des-
colado das operações nos mer-
cados externos, conforme inves-
tidores assumiram posição mais
defensiva antes de feriado no
Brasil e após o banco central dos
Estados Unidos  manter sua po-
lítica monetária.

O dólar à vista encerrou com
valorização de 1,05%, a R$
4,9398 na venda. O dólar futuro
negociado na B3 tinha ganho de
1,38%, a R$ 4,9725 , às 17h28.

O dólar spot chegou a cair
1,00%, a R$ 4,8395, na mínima
do dia, logo após a abertura, mas
na sequência passou a ganhar tra-
ção até subir.

Após o anúncio da decisão
de política monetária pelo Fede-
ral Reserve (Fed, o banco cen-
tral dos Estados Unidos), a co-
tação voltou a cair, mas rapida-
mente recobrou forças até bater
a máxima da sessão, de R$
4,9623 (+1,51%), às 15h55.
Houve alguma realização de lu-
cros posteriormente, mas nada
que impedisse o fechamento em

alta.
"O mercado está tirando o pé

do acelerador. A recuperação
(dos ativos) no Brasil foi muito
forte, muito rápida", disse Adri-
ano Cantreva, sócio da Portofi-
no. "Os preços estão esticados
em relação ao fundamental, e no
Brasil ainda mais", completou.

Já na terça o dólar havia su-
bido 0,69%, após cair 2,66% na
segunda-feira, quando atingiu o
menor valor em 12 semanas. A
cotação vinha de 11 quedas den-
tre 14 pregões e até a segunda
acumulou baixa de 17,73% des-
de a máxima recorde de fecha-
mento --de R$ 5,9012, alcança-
da em 13 de maio.

O feriado na quinta-feira
também respaldou a posição
mais conservadora do merca-
do. Investidores costumam re-
duzir exposição antes de dias
sem negociação visando mini-
mizar riscos de perdas a de-
pender do noticiário.

E, apesar de aparente des-
compressão nas últimas sema-
nas, o front político segue no

radar de operadores. "O cenário
político afeta mais dólar do que,
por exemplo, a bolsa, por causa
do componente de investimen-
to estrangeiro", disse Helena
Veronese, economista-chefe na
Azimut Brasil Wealth Manage-
ment. "Talvez tenhamos esse
descolamento (do câmbio em
relação ao exterior) mais vezes",
acrescentou.

Enquanto o dólar subiu
1,05% no Brasil, a moeda nor-
te-americana cedia no fim da
tarde 0,9% contra rand sul-
africano, 0,2% ante peso me-
xicano, 0,3% frente à lira tur-
ca e 0,6% em relação à moeda
da Austrália.

O índice do dólar contra
uma cesta de seis rivais de pa-
íses desenvolvidos perdia 0,4%
e renovou mínimas em cerca
de três meses.

Analistas avaliam que o
câmbio também pode encontrar
mais resistência para apreciação
adicional diante de renovada ex-
pectativa de afrouxamento mo-
netário no Brasil.

Embora tenha vindo acima
das previsões, o IPCA de maio,
divulgado nesta quarta pelo
IBGE, registrou a maior defla-
ção desde agosto de 1998, e o
acumulado em 12 meses se dis-
tanciou ainda mais do piso da
meta perseguida pelo Banco
Central.

"De certa maneira, não ve-
mos espaço para pressão de de-
manda para a inflação no curto
prazo devido ao hiato aberto e à
inércia favorável", afirmou Julia
Araujo, economista sênior do
Itaú Unibanco.

O banco privado prevê Se-
lic ao fim do ano de 2,25%,
mas no mercado alguns analis-
tas têm se posicionado para
um juro abaixo de 2%. A que-
da da Selic é citada como fa-
tor que pressionou o câmbio
nos últimos tempos, já que
reduziu a taxa paga por títulos
de renda fixa e colocou o Bra-
sil em desvantagem em rela-
ção a outros emergentes com
juros básicos mais elevados.
(Agência Brasil)



GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30  - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 21ª SÉRIE DA 5ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª 
Série da 5ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Planner 
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente fi duciário dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. 
Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 29 
de junho de 2020, às 10 horas em primeira convocação. Em atendimento aos Decretos estaduais nº 64.881, de 22 de março 
de 2020, e nº 64.946, de 17 de abril de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (“Decretos”), que determinam medida de 
quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19 (“Novo Coronavírus”), consistente em restrição de 
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Novo Coronavírus, bem como em atenção ao Ofício-
Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 (“Ofício-Circular n° 06/2020”) e à Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio 
de 2020 (“Instrução CVM 625”) e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização. A assembleia será realizada 
exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso a reunião será disponibilizado aos 
Titulares de CRI até 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) Aprovar, ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que 
fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme Cédula de Créditos Bancários nº 0079/12 (“CCB”); (ii) A recomposição 
do Fundo de Reservas, tendo em vista o aumento da inadimplência; (iii) Concessão, ou não, de carência apenas no pagamento da 
parcela de amortização da CCB, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 15 de julho de 2020, inclusive, até a 
parcela prevista para pagamento em 15 de setembro de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula Segunda da CCB e Anexo 
II da CCB – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização (“Pagamentos da CCB” e “Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela 
Atual de Amortização”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 15 de outubro de 2020, exclusive, 
incidirá a atualização monetária sobre o valor nominal da CCB, conforme Cláusula Segunda da CCB e, consequentemente a 
Carência apenas no pagamento da parcela de amortização do CRI, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 20 de 
junho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 20 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 
5.3 e 5.4 do Termo de Securitização e curva de amortização dos CRI constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração 
dos CRI” e “Anexo I – Curva de Amortização dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 20 
de setembro de 2020, exclusive, incidirá a atualização monetária sobre o valor nominal unitário dos CRI, conforme cláusulas 5.1 e 
5.2 do Termo de Securitização; (iv) caso seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas da curva 
de pagamentos da CCB, e a substituição do Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização da CCB e, 
consequentemente o reescalonamento das parcelas da curva de amortização dos CRI e, a substituição do Anexo I – Curva de 
Amortização dos CRI no Termo de Securitização; e (v) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e 
celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em 
letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no 
presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com os Decretos, o Ofício-
Circular nº 6/2020/CVM/SIN e com a Instrução CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência 
online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de 
acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles 
que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e fi duciario@planner.com.br, com até 2 (dois) 
dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação 
e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com fi rma reconhecida 
ou com certifi cação digital de assinaturas, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. 
Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de 
realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente 
apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares de 
CRI, mediante identifi cação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, 
na qual será permitida a comunicação entre os Titulares de CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos 
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente 
gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas 
assinaturas serão realizadas por meio de certifi cação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia 
deverão formalizar a assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 5 de junho de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000200-85.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) ALDO SABBATINI, RG: 2.502.121, CPF: 057.093.858-91, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por ANTONIO CATERINO, e IZALTINA ALVES CATERINO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 92.063,79, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2020                        [10,11] 
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611 - Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 14.04.2020

1. Data, Hora e Local: Em 14.04.2020, às 13h30, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Pau-
lo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secre-
tário. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. Delibe-
rações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, 
conforme atribuição prevista no inciso (v) do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a ree-
leição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Senhores: (1) Francisco Pierrini, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, RG nº. 15398467 SSP/SP, CPF/MF nº. 
079.221.388-22, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (2) Maurício Dimitrov, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, RG n°. 8.836.029-5 SSP/SP, CPF/MF n°. 008.189.968-89, 
ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; ambos com endereço profi ssional na Estrada de Itape-
cerica, nº. 4.157, Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São Paulo/SP, para o mandato de 02 anos, ou seja, até a 
primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, de-
vendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos 
aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 
(“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento a 
serem arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão 
desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e le-
vada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 14.04.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valen-
ça de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de 
Oliveira; (2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Roberto Vollmer Labarthe; (4) Igor de Castro Camillo; e (5) Sérgio Luiz 
Pereira de Macedo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração nº. 01, às folhas 54 e 55. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assi-
nado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 166.652/20-9 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ 09.387.725/0001-59-NIRE 35.300.352.912 - Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 13.04.2020

1. Data, Hora e Local: Em 13.04.2020, às 10h30 na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business 
Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e 
a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da 
Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por 
unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (i) do artigo 14 e artigo 16 do Estatuto Social da 
Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos Senhores: Marcelo Bandeira Ferreira Boaventura, brasileiro, 
divorciado, engenheiro, RG n.º MG 537.857-4 SSP/MG, CPF/MF n.º 856.302.176-15, com endereço profi ssional na 
Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center 
Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e Fábio Russo 
Corrêa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº. 16830417 SSP/SP, CPF/
MF nº. 014.930.467-64, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e de Operações; ambos com mandato de 1 ano, que se 
encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária 
de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores 
ora reeleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 
15/12/1976, e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em 
lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento 
a serem arquivados na sede da Companhia.  6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, sendo que a 
certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-
2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 13.04.2020. Assinaturas: Fábio 
Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges Martins, Secretária. Conselheiros: (1) Fábio Russo Corrêa, 
(2) Ana Luiza Borges Martins; e (3) Rodrigo Siqueira Abdala.  Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado 
no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 52 e 53. Fábio Russo Corrêa - Presidente 
da Mesa Assinado com Certifi cado Digital  ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária Assinado com 
Certifi cado Digital  ICP Brasil. JUCESP nº 166.112/20-3 em 26.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cyrela Sul 002 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 18.652.457/0001-46 - NIRE nº 35.229.893.341

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital. Mesa. Presidente: Rodrigo Aurichio Putinato, Secretário: Fernando Goldsztein. Deliberações 
Aprovadas: Redução do capital social em R$ 800.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cance-
lamento de 800.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 740.000 quotas da sócia Goldsztein Cyre-
la Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 60.000 quotas da Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli. Os sócios rece-
berão o valor da redução de capital, em moeda corrente do país, de acordo com suas respectivas participações, a título 
de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o Capital Social de R$ 8.372.997,00 para R$ 7.572.997,00, di-
vidido em 7.572.997 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rodrigo Aurichio Putinato, 
Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli. Fernando Goldsztein.

Cyrela Sul 006 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 11.998.683/0001-34 - NIRE nº 35.229.893.375

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 10.03.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital. Mesa. Presidente: Rodrigo Aurichio Putinato, Secretário: Fernando Goldsztein. Deliberações 
Aprovadas: Redução do capital social em R$ 3.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o 
cancelamento de 3.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 2.775.000 quotas da sócia 
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 225.000 quotas da Jasper Empreendimentos Imobiliários - Ei-
reli. Passando o Capital Social de R$ 7.696.359,00 para R$ 4.696.359,00, dividido em 4.696.359 quotas. Autorizar os 
administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 10.03.2020. Sócias: 
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. Rodrigo Aurichio Putinato, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Jas-
per Empreendimentos Imobiliários – Eireli., Fernando Goldsztein.

Cyrela Sul 012 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ nº 21.604.073/0001-62 - NIRE nº 35.230.340.911

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, Local. 10.03.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Rodrigo Aurichio Putinato, Secretário: Fernando Goldsztein. Delibera-
ções Aprovadas: Redução do capital social em R$ 4.000.000,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com 
o cancelamento de 4.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 3.200.000 quotas da sócia 
Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e 800.000 quotas da sócia Jasper Empreendimentos Imobiliá-
rios – Eireli, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quo-
tas canceladas. Passando o capital social de R$ 8.397.863,00 para R$ 4.397.863,00, dividido em 4.397.863 quotas. 
Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2020. 
Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rodrigo Aurichio Putinato, Sandra Esthy Attié Petzen-
baum, Jasper Empreendimentos Imobiliários – Eireli., Fernando Goldsztein.

Cyrela Sul 017 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 23.285.936/0001-01 - NIRE nº 35.229.892.794

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 10.03.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital. Mesa: Presidente: Rodrigo Aurichio Putinato, Secretário: Fernando Goldsztein. Deliberações 
Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.923.757,00, sendo R$ 423.757,00 para absorção de prejuízos, e R$ 
1.500.000,00 considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 1.923.757 quotas, com valor de R$ 
1,00 cada uma, sendo 1.731.381 quotas da Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 192.376 quotas da 
Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli, as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a títu-
lo de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$ 2.000.100,00, para R$ 76.343,00, dividido 
em 76.343 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 10.03.2020. Sócias: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. Rodrigo Aurichio Putinato, Sandra Es-
thy Attié Petzenbaum, Jasper Empreendimentos Imobiliários - Eireli., Fernando Goldsztein

Processo 0021864-27.2019.8.26.0100 (processo principal 1072025-34.2013.8.26.0100) - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - 
Prestação de Serviços - Condomínio Residencial Unique - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:0021864-27.2019.8.26.0100 Classe: Assunto:Incidente 
de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Prestação de Serviços Requerente:Condomínio Residencial Unique Requerido:Alessandro Gatti EDITAL 
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021864-27.2019.8.26.0100 Processo principal: 1072025-34.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALESSANDRO GATTI, Brasileiro, RG 2319672263, CPF 255.094.108-09, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de 
Personalidade Jurídica por parte de Condomínio Residencial Unique,, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
Gatti Russo Ltda, CNPJ 08.242.772/0001-41, objetivando integrar seus sócios, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de 
bens, os quais garantirão o débito em litígio. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2020 . DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: BRUNO RIBEIRO DA SILVA (OAB 369034/SP).        B - 11 e 12

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0070681-59.2018.8.26.0100) - Processo 
principal: 0027603-15.2018.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central 
Cível. Faz Saber a Metalúrgica Ferrame Ltda, CNPJ 44.741.296/0001-77, WM Transportes Eirelli, CNPJ 18.151.213/0001-
80 e Alta Participação e Agropecuária Ltda, CNPJ 26.901.652/0001-90, na pessoa de seus representantes legais, que 

foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Metalúrgica Ferrame Ltda,  
CNPJ 44.741.296/0001-77, WM Transportes Eirelli, CNPJ 18.151.213/0001-80 e Alta Participação e Agropecuária Ltda, 
CNPJ 26.901.652/0001-90, objetivando integra-las no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de 
bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 

em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores 
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Sisprodent Comércio de Materiais Dentários Ltda - EPP
CNPJ nº 08.068.060/0001-58 | NIRE 35220651174 | Convocação de Reunião Ordinária de Sócios Quotistas

Em atenção aos §§ 1º e 3º da Cláusula 7ª e às Cláusulas 15ª e 20ª do Contrato Social da Sisprodent Comércio de Materiais 
Dentários Ltda - EPP, convocamos os Senhores Sócios Quotistas, para a Reunião Ordinária de Sócios Quotistas a realizar-se no 
dia 16/06, terça-feira, às 14 hs. Considerando que a sede da sociedade não possui local apropriado e adequado para reunião e 
considerando, ainda, que o exercício do objeto social ocorre integralmente na cidade de Curitiba, a Reunião Ordinária ocorrerá 
na Avenida Manoel Ribas, nº 5.875, Santa Felicidade, Curitiba/PR, CEP 82.400-000. A Ordem do Dia será terá a seguinte pauta: 
1) Discussão e deliberação sobre as contas dos administradores, relativas ao exercício 2019; 2) Eleição dos administradores 

reunião pode se dar por telefone, telepresença ou qualquer outro meio telemático, por meio de representante legal ou conven-

A Diretoria solicita que caso exista interesse de algum dos sócios participar da Reunião Ordinária através de qualquer meio 
telemático, este deve reportar a solicitação até 24 horas antes do horário previsto para a realização da Reunião. Curitiba, 
10/06/2020. Bernard Philippe Marie Phil de Laguiche - Diretor Presidentepp g

Empresa passa a divulgar boletins
mensais dos contratos do pré-sal
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A empresa Pré-Sal Petróleo
(PPSA) divulgou na quarta-feira,
(10) o primeiro Boletim Mensal
dos Contratos de Partilha de Pro-
dução, que revela que, em abril, a
produção total de petróleo em
regime de partilha na área do pré-
sal, incluindo consórcios e União,
atingiu 56 mil barris diários (bpd).

O boletim terá periodicidade
mensal. Criada em novembro de
2013, a PPSA é vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia e atua
na gestão dos contratos de par-
tilha de produção, gestão da co-
mercialização de petróleo e gás
natural e na representação da
União nos acordos de unitização
[individualização].

A produção de 56 mil bpd/dia
se refere a três dos 17 contratos
que hoje já produzem nesse regi-
me de partilha. São as Áreas de
Desenvolvimento de Mero (con-
trato de Libra), Entorno de Sapi-
nhoá e Sudoeste de Tartaruga Ver-
de. Desse total, a parcela média
diária da União nos três contra-

tos alcançou 10,1 mil bpd, sendo
5,4 mil bpd na Área em Desenvol-
vimento de Mero; 4,7 mil bpd em
Entorno de Sapinhoá; e 27 bpd em
Sudoeste de Tartaruga Verde. Se-
gundo a PPSA, o resultado de-
monstra expansão de 31,1% em
comparação a abril de 2019, quan-
do a parcela da União somava 7,7
mil bpd nas três áreas.

Os três contratos com produ-
ção operam com quatro unidades
flutuantes de produção, armaze-

namento e transferência e 18 po-
ços. Em abril, a maior contribui-
ção foi da Área de Desenvolvi-
mento de Mero, que produziu 36
mil bpd, somando consórcio e
União, seguido de Sudoeste de
Tartaruga Verde com 12 mil bpd,
e do Entorno de Sapinhoá ,com 8
mil bpd.

Gás Natural
Dos três contratos, apenas En-

torno de Sapinhoá e Sudoeste de
Tartaruga Verde produzem gás na-

tural com aproveitamento comerci-
al , somando 270 mil m³/dia em abril
de 2020, sendo 182 mil m³/dia de
Entorno de Sapinhoá e 88 mil m³/
dia de Sudoeste de Tartaruga Ver-
de. O resultado mostra redução de
0,73% em comparação a igual mês
do ano passado, quando a produ-
ção foi de 272 mil m³/dia.

A parcela diária da União em
abril de 2020 foi de 111 mil m³/dia.
A PPSA ressaltou que o gás na-
tural produzido em Mero não tem
aproveitamento comercial até o
momento.

O boletim registra a produção
da partilha de produção desde
novembro de 2017, quando a Área
de Desenvolvimento de Mero ini-
ciou sua produção, e se baseia
em dados da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) e em cálcu-
los da produção de excedente em
óleo da União realizados pela su-
perintendência de Exploração e
Produção da PPSA.  (Agência
Brasil)
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A prefeitura de São Paulo au-
torizou a reabertura dos shoppin-
gs centers da cidade a partir des-
ta quinta-feira,  (11), depois de
terem sido fechados em março
como medida para evitar a disse-
minação do novo coronavírus. Os
estabelecimentos poderão funci-
onar por quatro horas diárias:
entre as 6h e as 10h ou entre as
16h e as 20h.

A prefeitura e as entidades
representantes do setor assinaram
na quarta-feira, (10) um termo de
compromisso e um protocolo sa-
nitário para a volta ao funciona-
mento dos estabelecimentos ao
público. De acordo com a adminis-
tração municipal, os representan-
tes comprometeram-se com medi-
das de distanciamento social, higi-
ene, sanitização de ambientes, ori-
entação dos clientes e dos colabo-
radores. Os estabelecimentos ain-
da firmaram o compromisso de que
farão testagem de colaboradores
e medição de temperatura dos cli-
entes.

Também estão previstos no
acordo a redução do expediente,
monitoramento e fiscalização fei-

Prefeitura de São Paulo
autoriza reabertura de
shoppings na capital

ta pelo próprio setor e um esque-
ma de apoio para colaboradores
que não tenham como cuidar de
seus dependentes incapazes no
período em que estiverem fecha-
das as creches, escolas e abrigos
– especialmente às mães.

Segundo a prefeitura, as lo-
jas que estão no interior dos sho-
ppings deverão seguir o mesmo
padrão de higiene e atendimento
exigido das lojas do comércio de
rua. O prefeito da cidade, Bruno
Covas, ressaltou que o município
continua em quarentena e que o
objetivo da prefeitura com os pro-
tocolos é retomar a atividade eco-
nômica na cidade sem piorar os
índices de contaminação pelo
novo coronavírus.

“A expectativa é que a gente
reabra com a segurança necessária
para continuar a melhorar os índi-
ces na cidade”, disse o prefeito.

Agora, já são cinco os seto-
res autorizados a funcionar par-
cialmente, com atendimento ao
público, na cidade: o comércio de
rua, shoppings, imobiliárias, con-
cessionárias de carros, e escritó-
rios. (Agência Brasil)

Rede CNI/Senai investe
R$ 336 milhões em ações de

combate à covid-19
Uma rede coordenada pela

Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) e pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) gerou o investimen-
to de aproximadamente R$ 336
milhões em diversas ações de
enfrentamento à crise econômi-
ca provocada pela pandemia da
Covid-19 por todo país.

A rede é composta por 380
indústrias de diversos portes e
de suas entidades representati-
vas, bem como de federações
estaduais. Ao todo, já foram re-
cebidos 3,4 mil respiradores, dos
quais 1.318 passaram por repa-
ros e foram devolvidos a unida-
des de saúde de 223 municípios.

Os aparelhos, que estavam sem
uso, passaram por reparo em 40
postos de manutenção localiza-
dos em 20 estados.

Além disso, a indústria já
produziu e forneceu equipamen-
tos a hospitais, trabalhadores e
à população em geral – a maioria
destinada a doações: 19,9 mi-
lhões de máscaras cirúrgicas,
15,3 milhões de máscaras de uso
comum, 365 mil protetores faci-
ais (face shields), 505 mil litros
de álcool antisséptico (gel, líqui-
do e glicerinado), 300 mil pares
de luva e 495 mil vestimentas
para profissionais de saúde
(aventais, capotes, toucas e pro-
pés).

Uma parceria entre o Senai e
a Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI),
do governo federal, e com a Em-
presa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (Embrapii),
viabilizou a seleção de 25 proje-
tos para prevenção e diagnósti-
co da covid-19, como a produ-
ção de teste rápidos para detec-
ção da doença.

Esses projetos são resulta-
do de edição especial do Edital
de Inovação para a Indústria,
para financiar projetos voltados
ao desenvolvimento de novas
tecnologias de combate ao co-
ronavírus.

O Senai, que oferece ainda

centenas cursos técnicos e pro-
fissionais gratuitos para milha-
res de jovens e trabalhadores em
todo o país, colocou à disposi-
ção dos governos seus 84 insti-
tutos de Tecnologia e Inovação,
para o desenvolvimento de mei-
os de minimizar a disseminação
do vírus, como a criação de no-
vos métodos prevenção e de de-
tecção do vírus.

Um dos destaques é o apa-
rato desenvolvido pelo Institu-
to de Inovação Senai Cimatec,
da Bahia, usado para desinfec-
ção de funcionários de hospitais
quando chegam trabalho e quan-
do voltam para casa. (Agência
Brasil)

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), em parceria
com o Ministério da Educação
(MEC), abriu 25 mil vagas para
cursos gratuitos de 60 horas de
duração de português, matemá-
tica e tecnologias da informação
e comunicação em casa.

Podem se inscrever estu-
dantes de graduação, conclu-
intes do ensino médio e alunos
matriculados na Universidade
Aberta do Brasil (UAB). As
inscrições vão até 26 de junho
pela plataforma Avacapes.

Capes abre 25 mil vagas abertas
para cursos virtuais gratuitos

“Com essa iniciativa, o go-
verno federal reforça seu com-
promisso com a educação, pos-
sibilitando a qualificação de mi-
lhares de jovens, por meio de
cursos atualizados e de quali-
dade”, disse o presidente da
Capes, Benedito Aguiar.

Os cursos estão no ar des-
de abril e foram revisados e atu-
alizados por especialistas das
áreas. Ao concluírem o curso,
os estudantes receberão um
certificado emitido pela Capes
com a carga horária cumprida.
(Agência Brasil)
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VBI Graúna Maringá Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 12.157.393/0001-20 - NIRE 35.224.444.629

Ata de Reunião de Sócios 
Data, Hora e Local: 01/06/2020, às 10 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
em face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso II do artigo 1.082
do Código Civil, restou unanimemente aprovada a proposta de redução do capital da Sociedade de R$ 37.887.205,00 para
R$ 32.696.891,00 com uma redução efetiva de R$ 5.190.314,00, mediante o cancelamento de 5.190.314 quotas, sendo (i)
4.256.057 quotas da sócia BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda.; e (ii) 934.257 quotas da sócia Montreal
Empreendimentos Imobiliários S.A., sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas a serem canceladas, quantia, em
moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas participações societárias. A presente ata é
publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinatura: Mesa: Kenneth Aron Wainer - Presidente e Andressa Castro
Khouri Cipriano - Secretária. Sócias: BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e
Kenneth Aron Wainer; e Montreal Empreendimentos Imobiliários S.A., p. Andressa Castro Khouri Cipriano.

VBI 9 Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 15.016.338/0001-09 / NIRE 35.226.239.143

Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 01/06/2020, às 11 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
em face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso II do artigo 1.082
do Código Civil, restou unanimemente aprovada a proposta de redução do capital da Sociedade de R$ 16.006.309,00 para
R$ 13.656.309,00 com uma redução efetiva de R$ 2.350.000,00, mediante o cancelamento de 2.350.000 quotas, todas de
titularidade da sócia Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., sendo-lhe entregue, em contrapartida às quotas a
serem canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução da respectiva participação
societária. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinatura: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud -
Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. e Breof Partners
Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.

CBR 008 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 09.086.797/0001-66 - NIRE 35.221.811.752

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.05.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzen-
baum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 12.089.000,00, sendo R$ 6.489.581,00 direciona-
dos a absorção de prejuízos e R$ 5.600.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o cance-
lamento de 12.089.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários 
S.A., a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., o valor da redução em 
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital de R$ 49.671.738,00 
para R$ 37.582.157,00, dividido em 37.582.157 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documen-
tos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. 
e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Farroupilha Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ Nº 08.530.845/0001-09 - NIRE 35.221.161.529

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.05.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, parte, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. 
Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 680.775,00 sendo R$ 365.775,00 para absorção de pre-
juízos e R$ 315.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 680.775 
quotas no valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., passando o capital de 
R$ 2.221.431,00 para R$ 1.540.655,00, dividido em 1.540.655 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar 
todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.05.2020. Sócia: Living Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Licy Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 09.434.052/0001-40 - NIRE 35.222.199.881

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.05.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 1.252.272,00, sendo R$ 777.272,00 direciona-
dos a absorção de prejuízos e R$ 475.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancela-
mento de 1.252.272 quotas no valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimen-
tos e Participações., passando o capital de R$ 1.139.912,00 para R$ 86.717,00, dividido em 86.717 quotas. 2. Au-
torizar os administradores a assinar e fi rmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Pau-
lo, 02.05.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickel-
berg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Pitombeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 11.457.712/0001-50  - NIRE: 35.223.948.631

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.06.2020, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy At-
tié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 2.850.000,00, por serem considera-
dos excessivos, mediante o cancelamento de 2.850.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da 
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, passando de R$ 10.204.289,00 para 
R$ 7.354.289,00, dividido em 7.354.289 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os docu-
mentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.06.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreen-
dimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Canori Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 97.537.839/0001-03

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

Demonstração do Resultado
2019 2018

Receita bruta 638.952,54 430.300,00
Deduções (23.321,78) (15.705,95)
Receita líquida 615.630,76 414.594,05
Lucro bruto 615.630,76 414.594,05
Despesas administrativas (464.840,72) (293.925,47)
Despesas tributárias (46.243,49) (39.904,82)
Despesas financeiras (553,64) (1.664,92)
Receitas financeiras 8.541,00 5.823,96
Outras despesas operacionais (446,47) (859,51)
Outras receitas operacionais 0,02 7.254,99
Resultado antes do IR e CSL 112.087,46 91.318,28
Provisões para IR e CSL (51.121,43) (34.444,83)
Lucro líquido do exercício 60.966,03 56.873,45

Balanço Patrimonial
2019 2018

Ativo 10.343.272,02d 10.287.842,53d
Circulante 168.349,10d 138.662,54d
Caixa 32,16d 32,16d
Bancos conta movimento 2.679,10d 6.079,43d
Adiantamentos a fornecedores – 4.292,41d
Tributos a recuperar/ compensar 578,44d 1.480,13d
Aplicações financeiras 163.757,88d 125.479,88d
Despesas antecipadas 1.301,52d 1.298,53d
Não circulante 10.174.922,92d 10.149.179,99d
Imoveis não destinados ao uso 10.110.386,97d 10.110.386,97d
Moveis e utensilios 35.149,50d –
Veiculos 112.991,03d 112.991,03d
(-) Depreciações/amortizações e 
exaustões acumuladas 83.604,58c 74.198,01c

2019 2018
Passivo e patrimonio liquido 10.343.272,02c 10.287.842,53c
Circulante 25.856,36c 31.066,67c
Impostos a recolher 15.039,08c 14.100,47c
Impostos retidos de terceiros 591,51c 1.343,72c
Obrigações Previdenciarias – 5.579,69c
Contas a pagar 10.225,77c 10.042,79c
Não circulante 711.711,12c 712.023,94c
Sócios 711.711,12c 712.023,94c
Patrimônio líquido 9.605.704,54c 9.544.751,92c
Capital social 10.108.086,00c 10.108.086,00c
(-) Prejuizos acumulados 502.381,46d 563.334,08d

Sergio Thiago da Gama Giestas – Diretor
Paula Duarte Silveira – Contadora CT-CRC 1SP 176.292/O-2

Rinoca Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.074.621/0001-40

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

Demonstração do Resultado
2019 2018

Receita líquida – –
Lucro bruto – –
Despesas administrativas (775.155,57) (763.083,08)
Despesas tributárias (185.736,92) (111.677,26)
Despesas financeiras (201,23) (68.249,97)
Receitas financeiras 8.552,36 7.566,76
Outras despesas operacionais (1.278,03) (1.865,37)
Outras receitas operacionais 3.991,61 8.688,73
Resultado antes do IR e CSL (949.827,78) 928.620,19
Provisões para IR e CSL (2.052,56) (1.816,03)
Prejuízo do exercício (951.880,34) (930.436,22)

Balanço Patrimonial
2019 2018

Ativo 36.987.589,88d 37.026.535,68d
Circulante 219.445,61d 257.128,65d
Bancos conta movimento 25.827,79d 32.597,28d
Adiantamentos a fornecedores – 198,00d
Tributos a recuperar/ compensar 2.403,75d 1.832,47d
Aplicações financeiras 191.214,07d 222.500,90d

Não circulante 36.768.144,27d 36.769.407,03d
Edificações 36.758.196,00d 36.758.196,00d
Equipamentos 12.628,13d 12.628,13d
Veiculos 152.834,00d 152.834,00d
(-) Depreciação/amortização e 
exaustoes acumuladas 155.513,86c 154.251,10c

2019 2018
Passivo e patrimonio liquido 36.987.589,88c 37.026.535,68c
Circulante 67.742,12c 54.807,58c
Impostos a recolher 220,09c 219,98c
Impostos retidos de terceiros 654,00c 367,09c
Obrigações Previdenciarias 2.993,19c 4.685,76c
Previsões 21.126,81c 4.139,47c
Contas a pagar 42.748,03c 45.395,28c
Não circulante 633.463,80c 633.463,80c
Sócios 633.463,80c 633.463,80c
Patrimônio líquido 36.286.383,96c 36.338.264,30c
Capital social 39.771.030,00c 39.771.030,00c
(-) Capital a integralizar 279.998,00d 1.179.998,00d
(-) Prejuizos acumulados 3.204.648,04d 2.252.767,70d

Sergio Thiago da Gama Giestas – Diretor
Paula Duarte Silveira – Contadora CT-CRC 1SP 176.292/O-2

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA 
S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 30/10/2019). Ficam convocados os Titu-
lares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (Sucessora por Incor-
poração da Beta Securitizadora S.A. a partir de 30/10/2019) (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusu-
las 10.2, do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da Securitizadora fi rmado em 19 de setembro de 2012 (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titu-
lares de CRI, a realizar-se no dia 02/07/2020, às 10:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofí-
cio-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, datado de 26 de março de 2020, e conforme regulamentação pela Instrução CVM nº 625 de 14 
de maio de 2020, mediante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora, para deliberar sobre: (i) Apro-
vação ou não da proposta apresentada por Torben 16 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 
12.134.710/0001-93 (“Cedente”) para incorporação da Torben 15 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 
12.021.833/0001-18, titular da propriedade residual (“Proprietária”), proposta esta que afi rma que não haverá alteração às ga-
rantias e demais obrigações do grupo; e (ii) Se aprovada a matéria acima, a aprovação ou não da extinção da Cedente, a reali-
zar-se após a incorporação da Proprietária, de forma que o Imóvel passará a ser de titularidade de fundo de investimento inscri-
to no CNPJ sob o n° 11.065.890/0001-36 (“Fundo”), que atualmente detém 100% das ações de emissão da Cedente e da Pro-
prietária; (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, a realizar todos os atos e celebrar todos e 
quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima, mediante contratação 
de assessor legal, às expensas do devedor. A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de ins-
talação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cen-
to) do valor total dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de 
deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRI presentes, nos termos das cláusulas 10.4 e 10.11 do TS. Fica ainda re-
gistrado que a Cedente e Proprietária não assumem a obrigação de efetivamente implementar a incorporação e extinção con-
forme propostas na ordem do dia, ainda que aprovadas, e determinarão a seu exclusivo critério o momento adequado e o pra-
zo para a efetiva implementação de cada uma das matérias da ordem do dia, caso aprovadas. Reforçamos que o link para a par-
ticipação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a 
Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, docu-
mentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários e mandatários) para os e-mails: spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br e 
gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da Assembleia, sendo certo que 
documentos enviados após o horário de instalação da Assembleia acima informado não serão aceitos e computados para fi ns 
de quórum de instalação e deliberação das matérias elencadas acima. Não será admitido o envio de instrução de voto previa-
mente à Assembleia, sendo admitida a participação e o voto à distância durante a Assembleia, nos termos do Art. 3º, incisos I e 
II, da ICVM 625/2020, de modo que a votação se dará por meio exclusivamente digital. Os titulares dos CRI poderão se fazer re-
presentar na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, 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 po-
deres, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procura-
ções devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em ra-
zão do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que 
seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e 
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Agente Fiduciá-
rio”) e à Securitizadora por e-mail, para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isec-
brasil.com.br., sendo admitida a assinatura das procurações digitalmente.

São Paulo, 10 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.643.896/0001-52 - NIRE: 35.300.172.043 (“Emissora”)

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª 
Emissão da Real Ai Pic Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. - Segunda Chamada (“AGRI”)

A Emissora, pelo presente edital de convocação, nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Emissão da Emissora, firmado em 11 de abril de 2008 (“Termo de Securitização”), 
celebrado pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de 
agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emis-
são”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em assembleia 
a realizar-se em segunda chamada, no dia 30 de junho de 2020, às 16:00 horas, que em virtude da crescente 
propagação do Coronavírus no Estado de São Paulo, e, em respeito a recomendação do Centro de Contingência do Coro-
navírus, instituído pela Resolução nº 27 do Secretário de Saúde do Estado, será transmitida por vídeo conferência online, na 
plataforma Microsoft Teams, nos termos deste edital, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) Autorizar a suspensão 
do pagamento das indenizações, conforme previstas no Contrato de Comodato Modal, celebrado em 20 de março de 1998, 
conforme aditado em 07 de julho de 1999, entre a Administração e Participações Walter Torre Junior Ltda. (CNPJ/
ME nº 58.338.427/0001-50), incorporada pela EPI-2 em 16 de fevereiro de 2007, que, por sua vez, foi incorporada em 30 de 
dezembro de 2007, pela Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (CNPJ/ME nº 58.358.995/0001-
47) e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Marginal da Via Anchieta, S/N, Km 23,5, Ala 17, 
Demarchi, CEP 09823-901 (“Volkswagen” e “Contrato”, respectivamente), nos termos de notificação datada de 30 de abril 
de 2020, encaminhada pela Volkswagen à Emissora, que informa a suspensão do pagamento das indenizações previstas no 
Contrato nos próximos 3 (três) meses de competência (junho, julho e agosto de 2020), os quais serão devidamente quitados 
pela Volkswagen nos 3 (três) primeiros meses do próximo ano, com a incidência do IGPM/FGV do período, da seguinte forma:

Parcelas Devidas Período de aplicação do IGPM/FGV Data de Pagamento
junho/2020 Até dezembro/2020 15/01/2021
julho/2020 Até janeiro/2021 15/02/2021

agosto/2020 Até fevereiro/2021 15/03/2021
E, consequentemente, a carência no pagamento de remuneração e de amortização do CRI, contados a partir da parcela 
prevista para pagamento em 17 de julho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 17 de setembro 
de 2020, inclusive, conforme disposto no Termo de Securitização, sendo certo que a próxima parcela a ser paga em 17 de 
outubro de 2020, terá a incidência de juros remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitários dos CRI, 
nos termos do Termo de Securitização; e (II) autorizar à Emissora e ao Agente Fiduciário a praticar todos os atos e celebrar 
todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima, incluindo, mas não se limitando, a realizar os 
aditamentos do Contrato e do Termo de Securitização, a fim de refletir o quanto aprovado na presente AGCRI. Instalada 
a presente assembleia em razão da presença de do quórum necessário de Titulares dos CRI, nos termos da cláusula 8.3 
do Termo de Securitização e, não constatada a presença de 90% (noventa por cento) dos Titulares dos CRI para efetiva 
deliberação, nos termos da cláusula 8.6 do Termo de Securitização, fica autorizada a Suspensão da presente assembleia, 
sendo que o voto daqueles que enviaram instrução de voto, conforme abaixo, poderá ser utilizado quando da reabertura da 
assembleia, nos termos do parágrafo único do artigo 9º Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”). 
Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o significado que lhes é conferido no Termo de 
Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Nos termos 
do disposto no Artigo 17 da ICVM 625, a AGCRI Imobiliários da 2ª Emissão da Companhia, será realizada exclusivamente 
de modo digital, com a realização de vídeo conferência online através da plataforma Microsoft Teams. O link para acesso 
da plataforma será disponibilizado pela Companhia até 1 (um) dia antes da data marcada para a AGCRI. Os Titulares de 
CRI poderão enviar aos endereços eletrônicos ana.camilo@wtorre.com.br, rodrigo.klaus@wtorre.com.br, alexandre.jajah@
wtorre.com.br e fiduciario@planner.com.br, preferencialmente, com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, os seguin-
tes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e 
documentos que comprovem a representação dos Titulares de CRI; e (iii) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específicos para sua representação na AGCRI, obedecidas as condições legais. Os Titulares de CRI ou seus 
representantes legais, munidos dos documentos exigidos acima, poderão participar da assembleia ainda que tenha deixado 
de depositá-los previamente, desde que os apresente até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos, conforme § 2º, 
Artigo 4º da ICVM 625. Nos termos do Artigo 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da assembleia. O modelo de instrução de voto também será direcionado aos Srs., nos seus respectivos endereços 
eletrônicos, pelo Agente Fiduciário, sendo certo que o titular de CRI que desejar preenchê-lo com seus dados e instrução de 
voto, deverá encaminhar à Companhia e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos ana.camilo@wtorre.com.br, rodrigo.
klaus@wtorre.com.br, alexandre.jajah@wtorre.com.br e fiduciario@planner.com.br, de forma que sua presença e cômputo 
de voto sejam contabilizados à assembleia. Os Titulares de CRI que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta 
for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da assembleia, sendo sua participação e voto 
computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo titular do CRI ou 
por seu representante legal com a posterior participação da assembleia através de acesso ao link, será desconsiderada a 
instrução de voto anteriormente enviada, devendo o titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato 
de realização da assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2020. Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. 
Renato Muscari Lobo - Procurador,  Luis Fernando Casari Davantel - Procurador.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0036073-35.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). MÔNICA DI
STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DO CARMO RAMOS DE
BRITO, Brasileiro, CPF 144.679.921-20, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, e tendo a mesma sido
citada na forma do artigo 256 do CPC, e considerada revel na fase de conhecimento, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague
a quantia de R$ 76.910,87 (dezembro/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (sobre o valor do débito,e, a requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2020. 11 e 12.06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000814-27.2017.8.26.0704O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Monica Lima Pereira,
na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) CJ TELEFONIA, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA EPP,
CNPJ18.551.624/0001-62,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por partede RCP
Papéis Ltda, alegando em síntese: propor a esta presente ação monitória, cuja valorda causa é de R$ 18.700,45,
referente a duplicatas não adimplidos pela devedora. A provado alegado é feita com toda a documentação
acosta a esta inicial. Promover a citação, poredital, observado o disposto no artigo 257, III, do CPC. Fica citada
a pessoa jurídica acimamencionada, para que pague a dívida principal, acrescida de custas e despesas
processuais,além de honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, ou ainda, não efetuado o pagamento,poderá
no prazo de 15 dias independente de penhora, depósito ou caução, opor-se á execução por meio de embargos
. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguémalegue ignorância, mandou-se expedir o presente
edital. Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei. J - 10 e 11/06

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ 09.367.702/0001-82  - NIRE 35.300.352.858-Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.04.2020
1. Data, Hora e Local: Em 30.04.2020, às 13h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca 
das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de 
que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme 
permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de 
Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital 
social da Companhia, no valor de R$ 103.800.000,00, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia; e (ii) sendo aprovado o item (i) acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: 
As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme 
atribuição prevista no artigo 10, alínea (c), do Estatuto Social da Companhia, aprovar o aumento de capital social no 
valor de R$ 103.800.000,00, mediante a emissão de 86.854.920 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, 
sendo 43.427.460 ações ordinárias e 43.427.460 ações preferenciais, a serem subscritas e integralizadas por suas 
acionistas, a CCR S.A. (“CCR”) e a Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção 
das suas respectivas participações acionárias, mediante: (a) aporte em moeda corrente nacional no valor de R$ 
84.000.000,00; e (b) capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital social “AFAC” no valor de R$ 
19.800.000,00, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da 
Companhia a ser de R$ 4.515.816.315,76. 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o 
Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital 
social é de R$ 4.515.816.315,76, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, 
dividido em 2.110.124.276 ações ordinárias e 2.110.124.276 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 6.3. Permanecer inalterado os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 
6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.2 acima, conforme 
constante do Anexo II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a 
sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será 
assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro 
perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 30.04.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da 
Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelos Srs. Eduardo de Toledo e Marcio 
Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Eduardo 
de Toledo e Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral nº. 08, às folhas 21 a 33. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com certifi cado 
digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 
166.568/20-0 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Boletim de Subscrição - AGE Realizada em 30.04.2020: Boletim de Subscrição de 86.854.920 
novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,19509637, sendo 
43.427.460 ações ordinárias e 43.427.460 ações preferenciais, representativas do capital social da Companhia. 
Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para 
Integralização: CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, 
Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº. 02.846.056/0001-97 e no NIRE nº. 35.300.158.334, 
representada por seus Diretores, os Senhores: Eduardo de Toledo brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, CPF/MF nº. 103.264.958-51 e 
Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG nº. 
17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, 
nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: ON 42.993.185 - PN 
42.993.185, R$ 1,19509637, R$ 102.762.000,00, sendo: R$ 83.160.000,00 em moeda corrente e 
R$ 19.602.000,00 mediante capitalização do AFAC, a ser integralizado até 31/07/2020.
Subscritor - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para 
Integralização: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, 
com sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Parte 1, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF n.º 
05.410.674/0001-88 e no NIRE n.º 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os 
Senhores Eduardo de Toledo brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, 
RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, CPF/MF nº. 103.264.958-51 e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, ambos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. 
Assinaturas: ON 434.275 - PN 434.275, R$ 1,19509637, R$ 1.038.000,00, sendo R$ 840.000,00 em moeda corrente 
e R$ 198.000,00 mediante a capitalização do AFAC, a ser integralizado até 31/07/2020. Total: 86.854.920, R$ 
103.800.000,00. São Paulo/SP, 30 de abril de 2020. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/ME Nº 02.105.040/0001-23  -  NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
DAS 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares dos CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 01 de 
julho de 2020, às 10h00, de forma exclusivamente remota e eletrônica conforme Instrução Normativa da CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), conforme detalhado adiante, a fi m de, nos termos da Cláusula Décima Segunda do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora 
(“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em decorrência da deliberação tomada na Assembleia 
Geral dos Titulares dos CRI realizada em 18 de maio de 2020 às 11:00h (“AGT de 18/05/2020 – 11:00hs”), na qual foi aprovada, 
dentre outras matérias, a proposta apresentada pela OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 10.917.143/0001-16 (“Devedora”) à Emissora, em 01 de abril de 2020, datada de 30 de março de 
2020 (“Proposta”), para quitação integral dos CRI com a dação em pagamento de unidades imobiliárias de propriedade de 
Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.015.199/0001-00 (“Hangar”), conforme 
discriminadas na Proposta (“Imóveis”) pelo valor de R$ 15.011.117,19 (quinze milhões, onze mil cento e dezessete reais e 
dezenove centavos) (“Dação em Pagamento”), deliberar sobre: a) Aprovar a postergação do prazo estabelecido no itens “a”, 
“b”, “c” e “d” da AGT de 18/05/2020 - 11:00hs, para efetivação da due diligence dos Imóveis a ser realizada pelo assessor legal 
Lacaz Martins, Pereira Neto Gurevich & Schoueri Advogados e da lavratura da escritura da Dação em Pagamento, concedendo, 
em relação aos itens “a” e “b” da AGT de 18/05/2020 – 11:00hs nova sustação dos efeitos do vencimento antecipado, e em 
relação aos itens “c” e “d” da AGT de 18/05/2020 – 11:00hs, a não declaração do vencimento antecipado das CCBs e, por 
consequência, dos CRI, na forma dos referidos itens; b) Caso aprovado o item (a) acima, aprovar a proposta apresentada pela 
Emissora na data da publicação desse edital, disponível no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br, para administração dos 
Imóveis, considerando que esta passará a ser a titular dos Imóveis após a efetivação da Dação em Pagamento; c) Caso aprovado 
o item (a) acima, aprovar a constituição de um Fundo de Despesa, para realização de aportes pelos titulares dos CRI para fazer 
frente a todas as despesas dos Imóveis, conforme valores discriminados no Material de Apoio disponível no site da Emissora 
www.isecbrasil.com.br, incluindo, mas não se limitando, ao valor previsto no item “f” das deliberações da AGT de 18/05/2020 
- 11:00hs; d) Caso aprovado os itens (a) e (c) acima, aprovar a defi nição da forma e a proporção dos valores que deverão ser 
aportados no Fundo de Despesa pelos titulares dos CRI, bem como a forma de restituição dos valores aportados; e) Caso 
aprovado o item (a) acima, aprovar a contratação, pela Emissora, de quaisquer corretores imobiliários, a seu critério, às custas 
do Patrimônio Separado e seguindo os parâmetros de mercado, para auxiliar a Emissora nos procedimentos acerca da venda 
dos Imóveis; f) Caso aprovado o item (a) acima, conceder autorização para que, na hipótese da Emissora não obter êxito na 
venda dos Imóveis em até 30 (trinta) dias após efetivação da Dação em Pagamento, possa ser concedido desconto de até 40% 
(quarenta por cento) sobre o valor defi nido na AGT de 18/05/2020 - 11:00hs, qual seja, R$ 15.011.117,19 (quinze milhões, onze 
mil, cento e dezessete reais e dezenove centavos), desde que o valor de venda seja baseado em laudos de avaliação atualizados 
há pelo menos 30 (trinta) dias, fi cando certo que o produto da venda dos Imóveis corresponderá, nesse caso, em um desconto 
ainda maior em relação ao saldo devedor atualizado dos CRI; g) Caso aprovado o item (a) acima, aprovar a constituição do 
Comitê de Gerenciamento dos Imóveis (“Comitê”), com a defi nição de seu escopo, bem como a política de gerenciamento 
que contemplará os processos e procedimentos operacionais referentes aos Imóveis, a ser apresentada pela Emissora na data 
da publicação desse edital, disponível no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br, incluindo a indicação dos membros iniciais 
do Comitê dentre os investidores que estiverem participando da Assembleia, por qualquer forma admitida de representação, 
sendo certo que a qualquer momento, os investidores que assim desejarem, poderão ingressar no Comitê mediante solicitação 
por escrito à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário; e h) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações 
eventualmente tomadas, a praticarem todos os atos necessários ao seu cumprimento. O material necessário para embasar a 
deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.
br. A Assembleia será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securitização, mediante a 
presença de investidores que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação e, em segunda 
convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número de titulares em circulação presentes. 
Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo 
nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como 
em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá 
de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, através do sistema Teams de 
conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de envio de Instrução de Voto previamente, com 
link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para 
juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de 
identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do 
CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, 
obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais 
documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será 
integralmente gravada.  São Paulo, 11 de junho de 2020. CIBRASEC COMPANHIA BRASILERA DE SECURITIZAÇÃO
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NATIVIDADE CELESTINO 
SCHNEIDER, REQUERIDO POR CLEIDE APARECIDA SCHNEIDER CALMON NOGUEIRA E OUTROS - PROCESSO Nº 1001521-
69.2019.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara da Familia e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a).  
JANAINA RODRIGUES EGEA URIBE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa que por r.sentença proferida em 02.04.2020, foi decretada a parcial Interdição de Natividade Celestino Schneider, brasileira, 
aposentada, RG 1.845.397-1 e CPF 029.327.178-04, pelo fato da Interdita sofrer da Doença de Alzheimer, declarando-a relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negociar, na forma dos artigos 4º, inciso III, do  
Código Civil e 85 da Lei 13.146/15, de modo que estará impedida de exercer pessoalmente os seguintes atos: emprestar ou administrar 
valores, assinar cheques, ter em seu nome e movimentar cartões de crédito ou contas bancárias, emitir notas promissórias, transigir,  

e demandar ou ser demandada. Sendo nomeada curadora Cláudia Aparecida Schneider, imponho-lhe o dever de prestação de contas 

ou oneração de qualquer bem pertencente à interdita dependerá de prévia autorização judicial (artigos 17748 e 1749 do Código Civil) e 
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        Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.
CNPJ 15.562.467/0001-00

Demonstrações contábeis individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial Controladora Consolidado

Ativo Notas 2019 2018 2019 2018
Circulante 2.641 2.870 2.716 3.603
 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.458 621 1.525 1.036
 Contas a receber 5 648 993 648 993
 Adiantamentos – 669 – 984
 Tributos a recuperar 6 535 587 543 590
Não circulante 2.163 7.062 1.528 2.952
 Partes relacionadas ativo 7 737 3.622 – –
 Depósitos e cauções 166 166 166 166
 Investimentos 10 – 609 – –
 Imobilizado 8 341 1.679 443 1.800
 Intangível 9 919 986 919 986
Total do ativo 4.804 9.932 4.244 6.555
Passivo e Controladora Consolidado
Patrimônio Líquido Notas 2019 2018 2019 2018
Circulante 12.948 7.595 13.390 7.758
 Empréstimos 14 8.424 – 8.424 –
 Fornecedores 11 156 978 185 657
 Outras Contas a pagar 29 – 30 –
 Obrigações trabalhistas 13 1.583 5.343 1.743 5.636
 Obrigações tributárias 12 2.756 1.274 3.008 1.451
 Adiantamento de clientes – – – 14
Não circulante 23.577 10.761 22.575 7.221
 Empréstimos 13 11.658 5.042 11.658 5.042
 Obrigações tributárias 
  Longo Prazo 11 7.568 2.179 7.697 2.179
 Provisão para perda de 
  investimento 9.1 4.351 3.540 – –
 Provisão 14 – – 3.220 –
Passivo a descoberto (31.721) (8.424) (31.721) (8.424)
 Capital social 16.1 55.498 56.498 55.498 56.498
 Capital a integralizar 16.1 – (1.000) – (1.000)
 Reserva de capital 14.652 14.652 14.652 14.652
 Prejuízo acumulados (101.871) (78.574) (101.871) (78.574)
Total do passivo e passivo 
 a descoberto 4.804 9.932 4.244 6.555

Demonstração de fluxo 
de caixa

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Prejuízo liquido do exercício (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)
Itens que não afetam o caixa operacional
Resultado equivalência patrimonial 10 2.146 6.822 – –
Baixa benfeitoria em terceiros 8 e 20 932 – 931 –
Depreciação e amortização 8 e 9 473 392 493 394

(19.746) (29.235) (21.873) (36.055)
(Aumento) e diminuição das contas 
 de ativo e passivo
 Contas a Receber – 345 (672) 345 (672)
 Impostos a recuperar – 52 (206) 47 (206)
 Outros ativos – 669 (363) 984 (595)
 Obrigações tributárias – 6.871 247 7.075 420
 Obrigações trabalhistas – (3.760) 4.008 (3.893) 3.917
 Outros passivos – (793) 568 (456) 234
 Provisões 15 – – 3.220 –
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de operacionais 3.384 3.582 7.322 3.097
  Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Imobilizado 8 – (973) – (1.039)
 Intangível 9 – (6) – (6)
 Aportes em investimento 10 (726) (4.314) – –
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimentos (726) (5.293) – (1.045)
  Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Empréstimos – 15.040 3.928 15.040 3.928
 Aumento de capital social liquido 
  das debêntures conversíveis – – 18.614 – 18.614
 Partes relacionadas – 2.885 (3.347) – –
Caixa líquido aplicados nas 
 atividades de financiamentos 17.925 19.195 15.040 22.542
Aumento (Redução) líquida dos saldos 
 de caixa e equivalentes de caixa 837 (11.751) 489 (11.461)
 Caixa no início do período – 621 12.372 1.036 12.497
 Caixa no final do período – 1.458 621 1.525 1.036
Aumento (Redução) líquida dos saldos 
 de caixa e equivalentes de caixa 837 (11.751) 489 (11.461)

Demonstração do resultado Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Receita liquida 17 4.738 3.169 5.086 4.164
(–) Custo dos Serviços 18 (6.126) (10.048) (6.880) (10.217)
Prejuízo Bruto (1.388) (6.879) (1.794) (6.053)
Receitas (despesas) operacionais
(–) Despesas administrativas 19 (15.284) (21.125) (17.058) (24.961)
(–) Despesas impostos e taxas – (183) (429) (189) (447)
(–) Despesas indedutíveis 19 (26) (287) (34) (329)
Equivalência patrimonial 9 (2.146) (6.822) – –
Outras receitas e (despesas) 20 (439) – (439) (3.672)
(+/–) Resultado financeiro líquido 21 (3.831) (907) (3.783) (987)
(+/–) Resultado antes do IR e CS – (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)
Prejuízo antes do IR e da CS (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)
Prejuízo líquido do exercício (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)

Demonstração do resultado 
abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo líquido do exercício (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)
Resultado abrangente do período (23.297) (36.449) (23.297) (36.449)

Demonstrações 
das mutações do 

patrimônio líquido Capital 
social

Capital 
social 
a inte-

gralizar

Reser-
va de 

capital

Prejuí-
zos acu-
mulados

Debên-
tures

Total 
Passivo 

a des-
coberto

Saldos em 31/12/17 18.272 – 14.652 (42.125) 18.612 9.411
Aumento de capital 19.614 (1.000) – – – 18.614
Prejuízo líquido exercício – – – (36.449) – (36.449)
Debêntures conversí-
 veis em ações 18.612 – – – (18.612) –
Saldos em 31/12/18 56.498 (1.000) 14.652 (78.574) – (8.424)
Redução de capital 
 mediante o cancela-
  mento de ações (1.000) 1.000 – – – –
Prejuízo líquido exercício – – – (23.297) – (23.297)
Saldo em 31/12/19 55.498 – 14.652 (101.871) – (31.721)

Demonstrações
das mutações do

patrimônio líquido C

Notas explicativas da Administração 
1. Contexto operacional: A Avante.com.vc Soluções e Participações S.A. é 
uma Companhia, fundada em 2012 provedora de microcrédito e soluções 
financeiras para o microempreendedor do Brasil com foco na base da pirâ-
mide social. Ancorada em um pensamento customer-centric, a visão da 
companhia é de se tornar o one-stop-shop para o microempreendedor, ofe-
recendo, além do microcrédito, soluções de pagamentos, microsseguro e 
serviços bancários digitais. Sediada em São Paulo e com operações em 
quatro estados do Nordeste, a Avante.com.vc Soluções e Participações S.A. 
é uma B Corp, selo concedido a empresas com fins lucrativos que seguem 
altos padrões de performance social e transparência.A Avante.com.vc Solu-
ções e Participações S.A. tem como finalidade: a atividade de corresponden-
te bancário, podendo atuar como agente intermediário entre bancos e insti-
tuições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil e clientes 
interessados em empréstimos, financiamentos e crédito pessoal e serviços 
bancários, compreendendo principalmente os serviços de: (i) Pedidos de 
empréstimo e financiamento; (ii) Análise de crédito e cadastro; (iii) Ativida-
des de cobrança; (iv) Atividades de seguros; e (v) Atividades de intermedia-
ção entre os portadores de cartões de crédito, lojistas parceiros, bandeiras 
dos cartões e instituições financeiras. Companhias controladas: • Avante 
Produtos Inteligentes e Soluções de Pagamento S/A; • Avante Impact 
Technologies Ltd. Aprovação das demonstrações contábeis: A emissão 
destas demonstrações contábeis de 31/12/2019, foi autorizada pela Direto-
ria Executiva em 14/05/2020. 1.1. Planejamento estratégico 2020: O time 
de gestão da Avante conduziu um exercício de Planejamento Estratégico no 
final de 2019, que culminou em alguns pilares que ancoram o plano para 
2020: 1. Foco no produto microcrédito: A Companhia já concedeu mais 
de R$ 320 milhões em crédito e clientes microempreendedores tem renova-
do em taxas de aproximadamente 70%, o que comprova a demanda latente 
pelo produto Microcrédito individual, sem garantias e com lead time reduzido 
de 3 dias para 1 dia. Uma nova modalidade de microcrédito em grupo será 
lançado em 2020 para aumentarmos nossa taxa de aprovação e conse-
quentemente a base de clientes e a carteira ativa, sem, no entanto, aumen-
tar o risco de crédito, pois os integrantes do grupo serão coavalistas do 
crédito concedido; 2. Aumento da eficiência do canal de vendas: A Com-
panhia opera com um time de agentes de campo, várias ações de melhoria 
permitiram o aumento da produtividade deste time, incluindo a criação de 
um time de Inside Sales para a renovação de contratos por telefone. Estas 
ações permitiram uma redução significativa do número de agentes no cam-
po de 140 para 65 no final de 2019. Em 2020, daremos continuidade no 
processo de desenvolvimento dos canais digitais, através de um portal de 
crédito e de um aplicativo; 3. Redução de despesas fixas: Renovamos um 
exercício de Orçamento Base Zero, que resultou em uma redução de apro-
ximadamente 60% da base de despesas fixas e de custos da Companhia. 
Trabalharemos com uma estrutura ainda mais eficiente, a caminho do bre-
akeven e, logo, um cash burn mensal substancialmente menor, também 
possibilitando maior margem de manobra para captação de recursos de in-
vestidores. Com essas ações em curso, a Companhia enxerga um caminho 
de crescimento claro pela frente. A Companhia buscará nos próximos anos 
consolidar e aumentar sua penetração no robusto mercado de mais de 40 
milhões microempreendedores, ainda sub-atendidos pelos bancos tradicio-
nais. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, bem como 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elabo-
ração das demonstrações contábeis é necessário realizar julgamentos e 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa-
ções. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experi-
ência histórica e em outros fatores considerados relevantes, sendo revisa-
das continuamente. As demonstrações contábeis incluem, portanto, 
estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes, 
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, seleção de vidas úteis 
para ativo imobilizado e de sua recuperação nas operações e pelo método 
de ajuste a valor presente, determinações de provisões para Imposto de 
Renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações 
em relação às estimativas. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 
a) Apuração do resultado: O reconhecimento das receitas e despesas é 
efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exer-
cícios. A receita de prestação de serviços é reconhecida por um valor que 
reflete a contrapartida a que a Companhia espera ter direito em troca de 
transferência dos serviços para seus clientes. Uma receita não é reconheci-
da se existe uma incerteza significativa quanto à sua realização. As despe-
sas gerais e administrativas correspondem às despesas gerais e os custos 
operacionais, incluindo a aquisição em compras, TI e funções financeiras. 
b) Moeda funcional e moeda de preparação: A moeda funcional da Com-
panhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das de-
monstrações contábeis. Todos os saldos foram arredondados para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Moeda estrangei-
ra: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcio-
nal da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações quando 
aplicável. Os ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são con-
vertidos para a moeda funcional na data do balanço. d) Disponibilidades e 
valores equivalentes: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
dinheiro em caixa e os saldos em conta movimento, sendo estes recursos 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimentos ou outros fins. As aplicações financeiras são 
resgatáveis no prazo de 90 dias da data de balanço. e) Contas a receber: 
As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação, 
e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa de juros efetiva menos de perdas de créditos esperada. Uma 
perda esperada com créditos é reconhecida quando existe uma evidência 
objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos, de 
acordo com as condições originais das contas a receber. f) Investimentos 
em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: 
Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método 
da equivalência patrimonial compreendem suas participações em controla-
das. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual in-
clui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demons-
trações contábeis incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. 
g) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, 
menos depreciação calculada pelo método linear às taxas mencionadas na 
Nota 7e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. Os 
gastos com manutenção e reparos, que não aumentam significativamente a 
vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. Os 
gastos que aumentam significativamente a vida útil das instalações e dos 
equipamentos são agregados ao valor do ativo imobilizado. h) Intangível: 
Programas Licenças adquiridas de programas de computador são capitali-
zadas e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada, pelas taxas descri-
tas na Nota Explicativa no 8. Os gastos associados ao desenvolvimento ou 
a manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida 
em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares iden-
tificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gera-
rão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são 
reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remune-
ração dos funcionários da equipe de desenvolvimento de softwares e a par-
te adequada das despesas gerais relacionadas. i) Outros ativos circulan-
tes e não circulantes: Outros ativos circulantes e não circulantes são 
registrados pelo saber ou valores estimáveis acrescidos, quando aplicável, 
por encargos relacionados. j) Outros ativos e passivos: Um ativo é reco-
nhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros irão beneficiar a Companhia e seu custo ou o valor puder ser mensu-
rado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Com-
panhia tem uma responsabilidade legal, como resultado de um evento pas-
sado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
esta dívida. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Ativos e passivos são classificados como cir-
culantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. k) Passivos: Os passivos são reconhecidos quando a Companhia tem 
uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um 

evento passado, é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação. Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo 
e valor, sendo estimados à medida que são incorridos e registrados por meio 
de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. A provisão para férias é constituída para co-
brir as obrigações relacionadas com as férias vencidas e proporcionais, e 
respectivos encargos sociais. l) Provisões: As provisões são reconhecidas 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como re-
sultado de um evento passado, e é provável que benefícios econômicos 
sejam requeridos para saldar a obrigação, e uma estimativa confiável do 
valor possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada 
da demonstração do resultado, liquida de qualquer reembolso. m) Consoli-
dação dos balanços: Controladas são todas a entidades nas quais a Com-
panhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, 
geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos 
direitos de voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos 
de voto atualmente exercíveis ou conversíveis são consideráveis quando se 
avalia se a Companhia controla outra entidade. As controladas são total-
mente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o 
grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia 
deixa de ter controle. Transações, saldos e ganhos não realizados em tran-
sações entre Companhias do Grupo são eliminados. Os prejuízos não reali-
zados também são eliminados. Os prejuízos não realizados também são 
eliminados. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando 
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela 
Companhia. As participações nas controladas é conforme segue: 2019
Avante Produtos Inteligentes e Soluções de Pagamento S/A 100%
Avante Impact Technologies Ltd. 100%
n) Normas novas, alterações e interpretações revisadas, já emitidas e 
ainda não adotadas: IFRS 16 (CPC 6 (R-2) - Arrendamento Mercantil: A 
partir de 1°/01/2019 entrou em vigor o IFRS 16/CPC 6 - Arrendamento Mer-
cantil, porém, a Administração não identificou qualquer efeito em suas de-
monstrações devido à devolução da sede, e as locações existentes são de 
curto prazo para armazenamento dos produtos restantes, para o qual a nor-
ma não se aplica. A Companhia não teve impactos reconhecidos em suas 
demonstrações contábeis. IFRS 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento 
de Tributos sobre o Lucro: A partir de 1°/01/2019 entrou em vigor o IFRIC 
23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro que es-
clarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quan-
do há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro, ou seja, há 
dúvidas sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 
aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia não teve impactos reco-
nhecidos em suas demonstrações contábeis. Não há outras normas, inter-
pretações e alterações destas que não estão em vigor que a Companhia 
espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas de-
monstrações contábeis. 4. Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Bancos 1.453 615 1.520 1.030
Aplicações financeiras 5 6 5 6
Total 1.458 621 1.525 1.036
As aplicações financeiras são de liquidez imediata, sendo sua natureza de 
fundos de investimento com carteira diversificada de ativos financeiros, ta-
xas de juros pós-fixadas e taxa de remuneração acumulada em 2019 de 
5,96%. 5. Contas a receber: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
A vencer 648 993 648 993
Total 648 993 648 993
Não foi reconhecida perda nos créditos, uma vez que a Companhia não 
possui títulos vencidos e não possui expectativa de perdas em seu contas a 
receber. 6. Tributos a recuperar: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
IRRF sobre Faturamento a Recuperar 286 230 293 230
IRRF sobre Aplicação Financeira 246 257 246 257
Pis a compensar – 17 – 17
Cofins a compensar – 80 – 80
Outros impostos 4 3 4 6
Total 536 587 543 590
7. Partes relacionadas: Controladora

2019 2018
Avante Produtos Inteligentes e Soluções de Pagamentos 737 3.622
Total 737 3.622
As transações com partes relacionadas são realizadas nas condições usu-
ais sendo de conta corrente o qual refere-se a valores a receber decorrentes 
de despesas administrativas. No exercício de 2019, a Companhia pagou a 
seus administradores a título de remuneração por trabalhos realizados um 
total de R$ 30 (R$ 1.405 no exercício de 2018). 8. Imobilizado:

Controladora
Taxa 2019 2018

Benfeitorias em imóveis (%) a.a Custo Depreciação Líquido Líquido
 de terceiros 20% 501 (501) – 1.218
Sistema de segurança 4% 5 (2) 3 3
Máquinas, aparelhos 10% 6 (2) 4 4
Computadores e periféricos 20% 529 (302) 227 324
Móveis e utensílios 10% 98 (25) 73 74
Veículo 20% 3 (2) 1 1
Equipamentos de 
 telecomunicações 20% 132 (100) 32 55

1.274 (934) 340 1.679
Movimentação do ativo imobilizado - controladora:

Descrição
31/12/

2018 Adições
Baixas 

(a)
Transfe-

rência
Depre-
ciação

31/12/
2019

Benfeitorias em imóveis 
 de terceiros 1.218 – (932) – (286) –
Sistemas de segurança 3 – – – – 3
Máquinas, aparelhos 4 – – – – 4
Computadores e 
 periféricos 324 – – – (96) 228
Móveis e utensílios 74 – – – (1) 73
Veículo 1 – – – – 1
Equipamentos de 
 telecomunicações 55 – – – (23) 32
Total 1.679 – (932) – (406) 341
(a) Em 31/12/2019, a Companhia manifestou o desejo de rescisão do con-
trato de aluguel do prédio comercial nos conjuntos 91, 92, 93 e 94 na Aveni-
da Brigadeiro Faria Lima, 2092 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP. A admi-
nistração da Companhia registrou uma baixa na rubrica Benfeitorias em 
imóveis de terceiros em contra partida outras receitas e (despesas) do valor 
residual vide nota explicativa n°19. Pelo fato de possuir um plano para des-
continuidade e rescisão do contrato de aluguel antes da data anteriormente 
contratada a Companhia optou em baixar o saldo para o resultado. 
Consolidado: Taxa 2019 2018

(%) a.a Custo Depreciação Líquido Líquido
Benfeitorias em imóveis 
 de terceiros 20% 501 (501) – 1.218
Sistema de segurança 4% 5 (2) 3 3
Maquinas, aparelhos 10% 6 (2) 4 113
Computadores e periféricos 20% 632 (302) 330 332
Móveis e utensílios 10% 98 (25) 73 77
Veículo 20% 3 (2) 1 1
Equipamentos de 
 telecomunicações 20% 132 (100) 32 56

1.377 (934) 443 1.800
Movimentação do ativo imobilizado - consolidado:

Descrição
31/12/

2018 Adições
Baixas 

(a)
Transfe-

rência
Depre-
ciação

31/12/
2019

Benfeitorias em imóveis 
 de terceiros 1.218 – (932) – (285) –
Sistemas de segurança 3 – – – – 3
Máquinas, aparelhos 113 – – – – 113
Computadores periféricos 332 – – – (95) 237
Móveis e utensílios 77 – – – (17) 60
Veículo 1 – – – (1) –
Equipamentos de 
 telecomunicações 56 – – – (26) 30
Total 1.800 – (932) – (424) 443
(a) Vide comentários acima. 9. Intangível: Controladora e consolidado:

Taxa
(%) a.a

2019 2018
Custo Amortização Líquido Líquido

Direito de uso de software 20% 280 (216) 64 126
Softwares próprios 
 internacionais 20% 21 (21) – –
Sling Payments Ltda. 5% 860 (5) 855 860

1.161 (242) 919 986
Movimentação do intangível - controladora e consolidado:
Descrição 31/12/2018 Baixa Amortização 31/12/2019
Direito de uso de software 126 – (62) 64
Sling Payments 860 – (5) 855
Total 986 – (67) 919
10. Investimentos:
Investimento no

Saldo em 
31/12/2018

Aposte/
Aquisição

Equivalência 
patrimonial

Saldo em 
31/12/2019

 Brasil (Passivo)
Avante Prod. Intelig 
 e Soluções de 
  Pagamento S/A (a) (3.540) – (731) (4.271)

Saldo em 
31/12/2018

Aposte/
Aquisição

Equivalência 
patrimonial

Saldo em 
31/12/2019

Investimento no exterior (Ativo)
Avante Impact 
 Technologies Ltd. (b) 609 726 (1.415) (80)
Líquido (2.931) 726 (2.146) (4.351)
(a) Devido ao prejuízo demonstrado na Companhia controlada Avante Pro-
dutos, o investimento da controladora reduziu-se a zero e foi constituído uma 
provisão para perda de investimento. (b) A equivalência com a controlada 
Avante Impact apresenta prejuízo de R$ 1,4 milhões pois a mesma se trata 
de um hub tecnológico sem geração de receita. O Investimento da controla-
dora reduziu-se a zero e foi constituído uma provisão para perda de investi-
mento. 10.1. Provisão para perda de investimento: A seguir, a abertura da 
movimentação da provisão para perdas em investimento na Companhia 
reclassificado para o passivo não circulante referente à Avante Produtos 
Inteligentes e Soluções de Pagamento S/A. 2019 2018
Provisão para perda de investimento 4.351 3.540
Total 4.351 3.540
11. Fornecedores: Referem-se a obrigação com fornecedores de serviços 
e materiais relacionados à atividade operacional da Companhia:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fornecedores 156 978 185 657
Total 156 978 185 657
12. Obrigações tributárias: Circulante: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
PIS a recolher 24 64 35 82
COFINS a recolher 111 295 164 393
ISS a recolher 327 176 432 235
IRRF a recolher 11 55 79 55
Impostos e contribuições retidas a recolher 57 236 72 238
Impostos sobre invoices – 43 – 43
Parcelamentos a pagar (a) 2.226 405 2.226 405
Total 2.756 1.274 3.008 1.451
Não circulante: Controladora Consolidado
Tributo Número 2019 2018 2019 2018
ISS 2786854-0 – 54 – 54
INSS 619693711 165 263 165 263
Federais 196794025661784 63 120 63 120
Federais PERT – 1.199 – 1.199
Federais 196794068412017 280 416 280 416
ISS 30489105 37 37 37 37
ISS 30489199 61 90 61 90
Federais 2563110 165 – 165 –
INSS 2895361 263 – 263 –
INSS 43288151959 683 – 683 –
INSS 43288161954 199 – 199 –
INSS 42288171950 177 – 177 –
INSS 634110306 2.877 – 2.877 –
INSS 634130455 677 – 677 –
Federais 6591869 1.627 – 1.627 –
ISS 4784143 294 – 294 –
Federais 2949393 – – 129 –
Total 7.568 2.179 7.697 2.179
(a) Em 2019, a controladora aderiu a alguns parcelamentos de impostos 
vencidos. A seguir relacionamos os respectivos valores no passivo circulan-
te (controladora e consolidado):
Parcelamento IRRF/CSRF/PIS/COFINS - 2563110 47
Parcelamento INSS - 2895361 68
Parcelamento INSS - 43288151959 178
Parcelamento INSS - 43288161954 52
Parcelamento INSS - 634110306 748
Parcelamento INSS - 634139455 177
Parcelamento IRRF/CSRF/PIS/COFINS - 6591869 416
Parcelamento ISS- 4784143 75
Parcelamento INSS- 619693711 152
Parcelamento IRRF/CSRF/PIS/COFINS - 5512237 63
Parcelamento IRRF/CSRF/PIS/COFINS - 5694224 161
Parcelamento PPI - ISS - 30489105 5
Parcelamento PAT - ISS - 30489199 35
Parcelamento INSS - 43288171950 49

2.226
13. Obrigações e Provisões Trabalhistas: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Salários/férias a pagar 3 2 3 140
INSS a recolher 823 3.323 982 3.389
FGTS a recolher 198 80 198 80
IRRF sobre salários 30 913 30 1.002
Provisões trabalhistas
Provisão de férias 391 760 392 760
Provisão de FGTS 31 61 31 61
Encargos sobre provisão de férias 107 204 107 204
Total 1.583 5.343 1.743 5.636
14. Empréstimos: Controladora e Consolidado

2019 2018
Empréstimo de Mútuo - KVIV (a) 5.873 4.127
Empréstimo de Mútuo - Adriana G. e Paulo Serra (b) – 915
Empréstimo de Mútuo - João C. Gaspar e
 Rodolfo Froes (c) 757 –
Empréstimo de Mútuo - Bernardo Bonjean (d) 266 –
Empréstimo de Mútuo - Edson Queiroz Neto (e) 10.635 –
Empréstimo - a55 (f) 2.551 –
Total 20.082 5.042
Curto Prazo 8.424 –
Longo Prazo 11.658 5.042
(a) Em 30/11/2019, a acionista KVIV efetuou um aditamento ao empréstimo 
à Companhia firmado em 22/11/2018, concordando com o prazo de paga-
mento em 30/06/2020, ajustado a uma taxa fixa de 0,114459% por dia útil. 
(b) Em 22/05/2019 a Sra. Ariana Goulart de Andrade e Almeida Barreto e o 
Sr. Paulo Serra Netto Lerner efetuaram um aditamento ao empréstimo à 
Companhia firmado em abril de 2017, foi estabelecido nova forma e prazo 
de pagamento acrescido de Juros, sendo todos liquidados/12/2019. (c) Em 
20/03/2019 os acionistas Sr. João Carlos de Almeida Gaspar e o Sr. Rodolfo 
Fróes da Fonseca efetuaram um empréstimo de R$ 300 mil cada acrescido 
a uma taxa fixa de 2,5% a.m. (d) Em 15/04/2019 o acionista Sr. Bernardo 
dos Guimarães Bonjean efetuou um empréstimo de R$ 250 mil acrescido a 
uma taxa fixa de 2,5% a.m. (e) A partir de 21/06/2019 o Sr. Edson Queiroz 
Neto efetuou um total de 6 empréstimos com possibilidade de conversão em 
Capital Social, disponibilizando R$ 1.500 mil no dia 1 de cada mês posterior, 
foi estabelecido prazo de 1 ano, postergado para 2021, ajustado pela taxa 
100% de CDI. (f) Em 07/06/2019, o Banco Money Plus Sociedade de Crédi-
to efetuou um empréstimo por meio do agente de garantia a55 Consultoria 
em Crédito, via Cessão Fiduciária, disponibilizando R$ 1.500 mil. Foi efetu-
ado um aditamento estabelecendo um novo empréstimo de R$ 1.000 mil em 
17/07/2019. Em 19/12/2019, foi firmado um novo aditamento constituindo o 
pagamento mensal via conta vinculada, com quitação total até dezembro de 
2020. Movimentação:
Mutuante 2018 Adições Juros

Paga-
mentos 2019

Kviv Participações Ltda. 4.127 – 1.746 – 5.873
Adriana G. e Paulo Serra 915 – 65 (980) –
Gustavo Macedo Salomão – 600 108 (708) –
João Carlos de Almeida Gaspar – 300 78 – 378
Rodolfo Fróes da Fonseca 
 Almeida e Silva – 300 78 – 378
Bernardo dos Guimarães Bonjean – 500 77 (310) 267
A55 – 2.551 – – 2.551
André Luiz da Fonseca Palmier Nunes – 600 108 (708) –
Edson Queiroz Neto – 10.500 135 – 10.635
Total 5.042 15.351 2.395 (2.706) 20.082
Sugestão:
Ano 2019 2018
2020 – 5.042
2021 11.658 –

11.658 5.042
15. Provisão: Com base no entendimento dos seus assessores jurídico, a 
Companhia constituiu uma provisão de créditos suspeitos de fraude no mon-
tante de R$ 3.220 mil sobre transações de transferência de recursos realiza-
da pela Avante Produtos Inteligentes e Soluções de Pagamento referente 
aos recursos retidos em favor dos clientes da Companhia (usuários) manti-
dos junto à Wirecard Brasil S/A (“MOIP”), nas respectivas contas eletrônicas 
de pagamento. Os recursos das contas MOIP dos usuários referem-se a 
operações com grandes indícios de fraude sendo que os recursos retidos 
são de titularidade dos consumidores que foram vítimas de transação ilegí-
tima. A Companhia é intermediária da relação de compra e venda, cujo va-
lores foram objeto dos recursos retidos, uma vez que a relação contratual de 
prestação de serviços da Companhia é mantida apenas com a MOIP e os 
Usuários. Por ser intermediadora nessa transação, a Companhia não tem 
direito à titularidade sobre os valores, desta forma, com base na opinião dos 
seus assessores jurídicos, a Companhia manteve os referidos valores con-
tabilizados em provisão para pagamento dos credores. 15.1 Contingên-
cias: A Companhia no curso normal de suas atividades, está sujeita a 

processos judiciais de naturezas trabalhistas e cível. A Administração, apoia-
da em informações de seus assessores jurídicos e, quando aplicável, funda-
mentada em pareceres específicos emitidos por especialista, avalia a expec-
tativa de desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade
ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31/12/2019, com
base em dados de seus assessores jurídicos, existem processos de natureza
cível e trabalhista com probabilidade de perda possível no valor de aproxima-
damente R$ 2.602 mil. 16. Patrimônio líquido: 16.1. Capital social: Em
15/07/2019, os Conselheiros decidiram aprovar a redução de capital da com-
panhia, de R$ 56.498.072,07 para R$ 55.498.004,93, sendo a redução de
R$1.000.067,14, realizado mediante o cancelamento de 6.854 Ações Prefe-
renciais Classe B, nominativas e sem valor nominal. O Capital Social em 
31/12/2019 é de R$ 55.498.004,93, divididos em 1.837.600 ações nominati-
vas, e sem valor nominal, devidamente subscritas e integralizadas, sendo
566.918 Ações Ordinárias e 1.270.682 Ações Preferenciais Classe B. 16.2
Reserva legal: A companhia direciona 5% do Lucro após a compensação 
dos prejuízos para a Reserva Legal, não excedendo a 20% do Capital Social. 
16.3 Dividendo mínimo obrigatório: Os acionistas terão direito a um divi-
dendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido do
exercício. 17. Receita de serviços: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita de serviços prestados 5.447 3.645 5.868 4.823
(–) ISS (271) (182) (296) (246)
(–) PIS (78) (55) (86) (76)
(–) COFINS (360) (239) (400) (337)
Total 4.738 3.169 5.086 4.164
18. Custos: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Custos operacionais (186) (604) (940) (773)
Custos com pessoal (4.517) (7.402) (4.517) (7.402)
Custos com prestações de serviços PJ (a) (1.423) (2.042) (1.423) (2.042)
Custos Totais (6.126) (10.048) (6.880) (10.217)
(a) Em 2019, devido à paralisação das atividades operacionais da subsidiá-
ria Avante Produtos Inteligentes, maior eficiência na operação e nos seus
processos, houve uma redução expressiva de custos com pessoal e com
prestações de serviços de pessoas jurídicas.
19. Despesas administrativas: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Aluguéis (908) (718) (908) (854)
Salários e encargos (a) (8.761) (10.634) (9.889) (13.533)
Depreciação e amortização (470) (392) (470) (394)
Honorários advocatícios (542) (843) (542) (854)
Honorários contábeis (101) (155) (101) (206)
Serviços prestados consultores (104) (566) (104) (632)
Água, energia, internet e telefonia (159) (95) (159) (45)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Propaganda e publicidade (b) (38) (2.917) (38) (3.014)
Serviços de informática (c) (426) (1.264) (702) (1.274)
Serviços no exterior (952) (952) (952) (952)
Serviços PJ (d) (1.845) (1.022) (1.936) (1.142)
Outras despesas (978) (1.567) (1.257) (2.061)
Total (15.284) (21.125) (17.058) (24.961)
(a) Em 2019, a Companhia realizou uma reestruturação do time, no intuito
de reduzir despesas buscando mais eficiência nos processos. (b) Devido à
paralisação das operações da subsidiária Avante Produtos Inteligentes e a
decisões estratégicas da diretoria, em 2019 a Companhia teve uma drástica 
diminuição em despesas com propaganda e publicidade. (c) Em 2019 foram
tomadas ações de redução de despesas e melhoria dos processos opera-
cionais que culminaram na redução expressiva de despesas com Serviços 
de informática pela controladora. (d) Valores se refere a pagamentos de pes-
soas jurídica em sua relevância os diretores da Companhia. 20. Outras re-
ceitas e despesas operacionais: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Chargeback MOIP (a) – – – (3.672)
Programa de regularização tributária (PERT) (b) 492 – 492 –
Baixa de benfeitoria em terceiros n° 7 (a) (932) – (932) –
Despesas Indedutíveis (26) (287) (34) –
Total (466) (287) (474) (3.672)
(a) Durante o exercício de 2018, a Companhia registrou uma perda financei-
ra aproximadamente de R$ 3.672 mil devido a um ataque cibernético online.
(b) A Companhia consolidou o programa especial de regularização tributária
(PERT) e liquidou integralmente a dívida fiscal Federal, parte com pagamen-
tos em espécie e a outra com a utilização de parte de seu prejuízo fiscal no
montante de R$ 492 mil, o qual foi contabilizado a crédito no resultado.
21. Receitas e despesas financeiras: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Juros e correções passivos (a) (3.782) (907) (3.782) (987)
Encargos cartões e outras financeiras (49) – (1) –
Resultado Financeiro Líquido (3.831) (907) (3.783) (987)
(a) Os juros e correções são basicamente relacionais aos contratos de mú-
tuo, juros e multa dos impostos em atraso e juros dos parcelamentos.
22. Instrumentos financeiros: A companhia opera com instrumentos finan-
ceiros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financei-
ras, duplicatas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores. Os
valores registrados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores há três meses. Conside-
rando o prazo e as características desses instrumentos que são sistematica-
mente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.
A companhia não efetuou operações com derivativos. Os instrumentos fi-
nanceiros mantidos pela companhia aproximam-se do valor de mercado. 
23. Eventos subsequentes: (i) Em 15/01/2020, foi deliberado a composi-
ção dos membros do Conselho de Administração, com a renúncia do Sr.
Enrique Majós Ramirez, eleição do Sr. Jorge Gutierrez Alvarez e reeleição
dos demais membros. Na mesma data, foi aprovado plano de opção de com-
pra e venda de ações de emissão da Companhia (“POAE”), e aprovada a
criação de capital autorizado da Companhia mediante emissão de 96.715
Ações Preferenciais Classe C decorrentes do POAE e alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social, com o aumento do capital social da Companhia no valor
total de R$ 8.988.263,64, mediante emissão de 68.529 Ações Preferenciais
Classe B. (ii) Em 15/01/2020, foi optado pela diretoria o cancelamento das
operações da 3ª emissão de debêntures simples, bem como todos e quais-
quer documentos e registros relacionadas à 3ª emissão, incluindo a respec-
tiva escritura assinada em 26 de fevereiro de 2019 e seu aditamento assina-
do em 07/05/2019. (iii) Em 15/01/2020, a diretoria optou pelo cancelamento
das operações da 4ª emissão de debêntures simples, bem como todos e
quaisquer documentos e registros relacionadas à 4ª emissão, incluindo a
respectiva escritura assinada em 30/04/2019. (iv) Em 9/03/2020, foram de-
cididos os membros da Diretoria da subsidiária Avante Produtos Inteligentes
e Soluções de Pagamentos, com a eleição do Sr. Clecio Donizette Lima,
reeleição do Sr. José Mario Andreoni Ambrósio, ambos com prazo de man-
dato de 02 anos, e a renúncia do Sr. Guilherme Barbosa Pereira de Sousa. 
(v) Conforme Comunicado emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade,
em 31/12/2019 a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) emitiu o primeiro
alerta de uma nova doença originária de Wuhan (China), posteriormente 
confirmado (em 20/01/2020) tratar-se de pneumonia devido a um novo coro-
navírus, semelhante à da Síndrome Respiratória Aguda Grave (“SARS”). A 
partir de 23 de março, medidas de saúde e segurança dos colaboradores
foram tomadas, como a adesão do time de São Paulo ao regime de teletra-
balho, e disponibilização de um kit higienização para os vendedores exter-
nos. Em abril, com o aumento do número de casos no Brasil e no mundo, foi
instruído a todos os colaboradores em regime de jornada externa que per-
manecessem em casa, seguindo as normas e comunicados de cada comu-
nidade. Até o momento com a pandemia instaurada em nosso país, tivemos
uma redução expressiva nas linhas de receitas, situação que deve se perdu-
rar até abrandamento da doença e abertura do comércio. (vi) Em abril de
2020, em uma iniciativa de redução de despesas, foi decidido também a
mudança de local do escritório da Matriz em São Paulo. A Companhia ainda
não tem a nova sede definida; até o presente momento, por medidas de
segurança, todos os colaboradores estão trabalhando em regime de teletra-
balho. Clecio Donizette lima; Diretor José Mario Andreoni Ambrósio -
Diretor; Márcio José Ferreira - Contador responsável - CRC: 
1SP238823/O-5.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da Avante.com.vc Soluções e Partici-
pações S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas da Avante.com.vc Soluções e Participa-
ções S.A. (“Companhia”), indicadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Avante.com.vc Soluções e Participações S.A. 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e o seu respectivo fluxo de caixa individuais e consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. In-
certeza significativa relacionada com a continuidade operacional: As 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas no 

pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia, a qual 
vem apresentando prejuízos recorrentes de R$ 23.297 mil em 2019 
(R$ 36.449 em 2018) na controladora e no consolidado, além de apresenta-
rem capital circulante líquido negativo de R$ 10.307 mil na controladora e 
R$ 10.674 mil no consolidado e patrimônio líquido negativo de R$ 31.721 mil 
na controladora e no consolidado. A Administração da Companhia revisa o 
plano de negócios anualmente, alinhando com as estratégias de crescimen-
to conforme descrito na Nota Explicativa nº 1.1, o qual demonstra que a si-
tuação financeira deficitária será revertida a longo prazo. As demonstrações 
contábeis não contemplam quaisquer ajustes decorrentes desse assunto. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto. Responsa-
bilidades da Administração pelas demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Sociedade e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a 

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. São Paulo, 14/05/2020
Grant Thornton Auditores Independentes Emerson Del Vale da Silva
CRC 2SP-025.583/O-1 CT CRC 1SP-237.439/O-9

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020
em 18 de dezembro de 2019;  (e) Dividendos adicionais propostos nas Demonstrações 
Financeiras da Companhia de 2019, no montante de R$ 3.444.069,02 (três milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil, sessenta e nove reais e dois centavos), 
correspondentes a R$ 0,03869740472 por ação, os quais serão pagos até 27 de abril de 
2020, conforme base acionária da presente data; e (ii) Após as destinações acima, não 
restou saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia. 7.5. A reeleição dos 
seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: (1) LUÍS 
AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 SSP/
BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.751.935-68, com endereço profi ssional na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; (2) LUCIANO JOSÉ 
PORTO FERNANDES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-88.764 SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 251.456.816-15, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 
222, Bloco B, 4°. Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; (3) ROBERTO VOLLMER LABARTHE, 
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, matemático, portador da Cédula 
de Identidade RG nº. 53.527.699-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 468.919.357-68, 
com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4°. Andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP; (4) IGOR DE CASTRO CAMILLO, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 11625227-1 
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 090.464.367-05, com endereço profi ssional na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; e (5) SÉRGIO LUIZ 
PEREIRA DE MACEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.374.421-6 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº. 873.683.078-04, com endereço profi ssional na Avenida Mofarrej, nº. 1288, 
Bairro Vila Leopoldina, São Paulo/SP.  Os membros do Conselho de Administração ora 
reeleitos, com mandato de 02 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da 
Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de 
seus substitutos, a serem eleitos na referida assembleia.  Os membros do Conselho de 
Administração ora reeleitos declaram terem conhecimento do artigo 147 da LSA e 
alterações posteriores e, consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes 
previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de 
Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede 
da Companhia. Os Acionistas aprovaram, ainda, a reeleição do Sr. LUÍS AUGUSTO 
VALENÇA DE OLIVEIRA, para ocupar a função de Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia; 7.6. A verba global e anual para remuneração dos membros 
da Administração da Companhia de até R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil 
reais), incluindo honorários, eventuais gratifi cações, seguridade social e benefícios que 
sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de 
administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos 
encargos sociais de FGTS que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração 
da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de 
representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o 
exercício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente 
à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, 
nesta data, à remuneração anual, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado 
nesta data;  7.7. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme 
facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e 7.8.  
A ratifi cação da alteração do jornal de publicação legal da Companhia, que, face a 
descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio 
Indústria & Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23 de setembro de 2019, passou a ser 
realizada no Jornal O Dia, na forma da lei. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada 
digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e 
levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 14 de abril de 2020. 
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro 
Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença 
de Oliveira; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo Sr. Paulo José 
Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, 
lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 15 a 19. Luís 
Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP 
nº 166.651/20-5 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de abril de 2020, às 13h00, na sede da Concessionária 
das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de 
Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São Paulo/SP. 2. 
PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 
15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de 
Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: (i) 
Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo 
comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme 
permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) O 
Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às 
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no dia 27 de 
março de 2020, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 145 a 149 e no Jornal “O 
Dia SP”, páginas 13 e 14. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto 
Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secretário. 5. LEITURA DOS 
DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem 
como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. 
ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) 
deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao 
exercício de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) reeleger os membros do Conselho de 
Administração da Companhia; (v) fi xar a verba global para a remuneração dos 
administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; (vi) deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal; e (vii) ratifi car a alteração do jornal de publicação legal da Companhia. 7. 
DELIBERAÇÕES: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, 
por unanimidade de votos, após debates e discussões, aprovaram: 7.1. A lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;  7.2. 
O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a 
Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
publicados conforme o item “Convocação e Publicações Prévias” acima, já devidamente 
auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores 
Independentes datado de 26 de março de 2020;   7.3. O orçamento de capital para o 
exercício de 2020, no valor de R$ 112.762.891,24 (cento e doze milhões, setecentos e 
sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos); 7.4. 
Considerando as demonstrações fi nanceiras referente ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019, a destinação dos resultados da Companhia, nos seguintes termos:  (i) 
Que o “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 60.133.477,83 (sessenta milhões, cento e 
trinta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), tenha a 
seguinte destinação: (a) Absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, no 
montante de R$ 7.715.980,11 (sete milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e oitenta 
reais e onze centavos), conforme disposto pelo artigo 189, “caput”, da LSA;  (b)  
Constituição de “Reserva Legal”, no montante de R$ 2.620.874,89 (dois milhões, seiscentos 
e vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme 
disposto pelo artigo 193, “caput”, da LSA;  (c) Dividendos intermediários, nos termos do 
artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 41.944.439,03 (quarenta e um 
milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e três 
centavos), correspondentes a R$ 0,47128583180 por ação, à conta de parte dos lucros 
apurados no período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2019, conforme 
aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de outubro de 2019 
e pagos em 29 de outubro de 2019, ad referendum desta Assembleia;  (d) Juros sobre o 
capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018, nos termos dos 
artigos 10, alínea (viii) e 18, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, no valor 
bruto de R$ 4.408.114,78 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, cento e catorze reais e 
setenta e oito centavos), correspondentes a R$ 0,04952937955 por ação ordinária. Os juros 
sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo 
obrigatório do exercício social de 2019, conforme aprovado pelo Conselho de Administração 
em reunião realizada em 16 de dezembro de 2019, ad referendum desta Assembleia e pagos 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 1017122-07.2017.8.26.0004. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a José Roberto da Costa, RG
27.638.910-4, CPF 164.688.228-82, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo –
Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.867,33
(junho/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2013.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2020.

10 e 11.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1066780-37.2016.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER  a REYNALDO
MANCILLA GUTIERREZ, CPF 235.354.198-40,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de
Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat,
tipo Doblo (FL) Advent, cor prata, ano 2015, placa
FMC9587, chassi 9BD11940SF1129659,
apreendido em 23.08.2019, haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-
758293450. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após
o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de
maio de 2020. 10 e 11.06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006570-08.2016.8.26.0007. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANDERSON DE JESUS MELLE,
Brasileiro, CPF 360.564.118-00, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S/a., alegando
em síntese: Na data de 14/07/2014 as partes
celebraram cédula de crédito sob. Nº 30420-
261269773, aditado em 10/08/2015, para pagamento
no valor total de R$ 14.400,00, em 49 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 489,36. Tendo como
objeto o bem com as seguintes características:
marca; Chevrolet, modelo Corsa Hatch Joy, ano 2007,
cor preta, placa DYC7508, renavam: 00910800529,
chassi: 9bgx168607b227826 . Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, p ara os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 17 de abril de 2020.            10 e 11.06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1129384-63.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina
de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSÉ LEON, RG 4.547.281-5,
CPF 943.004.458-34, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista
de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 18.882,82 (agosto/
2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio
de 2020. 10 e 11.06

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 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 30 de junho de 2020, 
às 10:00 horas, de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, a ser enviado o link para conexão gerado pela Emissora, 2 (duas) horas antes da reunião, 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 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries 
da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar 
a contratação de assessor legal para representar os interesses dos Titulares de CRI na Recuperação Judicial da Esser 
Holding Ltda (“Devedora”), processo nº 1035200-47.2020.8.26.0100, cujo processamento foi deferido pelo Juiz da 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 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. Autorizar o Agente Fiduciário para, em 
conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para 
implementar o deliberado no item acima. Quórum de instalação em segunda convocação: com qualquer número dos CRI 
em circulação, excluídos, para os fi ns dos quóruns estabelecidos neste item, os CRI que não possuírem o direito de voto. 
Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples dos Titulares dos CRI presentes. Reforçamos que o 
link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de 
eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes 
à realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.com.br 
e juridico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. Os titulares dos CRI poderão se fazer 
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos.

São Paulo, 09 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de abril de 2020, às 10h00, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Em-
presarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro 
de Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS: (i) Os avisos de que tratam 
os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permiti-
do pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balan-
ço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Muta-
ções do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financei-
ras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
foram publicados no dia 17 de março de 2020, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 38 à 42 e no “Jornal 
O Dia SP”, páginas 7 à 8. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza 
Borges Martins, como secretária. 5. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos 
no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. OR-
DEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras rela-
tivas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia refe-
rente ao exercício de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2019; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) fi xar o montante da ver-
ba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (vi) deliberar sobre a instala-
ção do Conselho Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES: As acionistas, por unanimidade de votos, após debates e discussões, apro-
varam: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 7.2. 
O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado 
Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Ex-
plicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publi-
cados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores 
Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 16 de março de 2020; 7.3. O orçamento 
de capital para o exercício de 2020, no valor de R$ 100.541.211,53 (cem milhões, quinhentos e quarenta e um mil, du-
zentos e onze reais e cinquenta e três centavos); 7.4. Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a destinação dos resultados da Companhia, nos 
seguintes termos. a) Que o “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, no montante de R$ 16.063.085,36 (dezesseis milhões, sessenta e três mil, oitenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos), tenha a seguinte destinação: a.1) Utilização de R$ 84,02 (oitenta e quatro reais e dois centa-
vos), para compensação de saldo de prejuízos fi scais remanescentes de anos anteriores; a.2) Constituição de Reserva 
Legal no valor de R$ 803.150,07 (oitocentos e três mil, cento e cinquenta reais e sete centavos), conforme disposto no 
artigo 193, “caput”, da LSA. a.3) Juros sobre capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 
2018, no valor bruto de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) correspondentes a R$ 0,00690483945 por ação, tan-
to para ações ordinárias quanto para as ações preferenciais, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
em 16 de dezembro de 2019 e pagos em 20 de dezembro de 2019; a.4) Dividendos adicionais propostos nas Demons-
trações Financeiras da Companhia de 2019, no valor total de R$ 6.259.851,27 (seis milhões, duzentos e cinquenta e 
nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), correspondentes a R$ 0,01116690766 por ação, 
a serem pagos em 23 de abril de 2020, com base na composição acionária da presente data; e b) Após as destinações 
acima, não restou saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia; 7.5. A reeleição dos seguintes membros 
do Conselho de Administração, os Senhores: (1) FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o nº. 014.930.467-64; (2) ANA LUIZA BORGES MARTINS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial 
de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 26374678 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 
324.763.828-84; e (3) RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.100.245-3, inscrito no CPF/MF nº 026.427.617-54; todos 
residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da 
Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração. Os membros do Conselho 
de Administração ora reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na data de realização da Assembleia Ge-
ral Ordinária de 2021 (“AGO 2021”), permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, confor-
me vier a ser deliberado na AGO 2021. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram ter conheci-
mento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estarem incursos em quaisquer dos cri-
mes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declarações de De-
simpedimento e Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 7.5.1. A reeleição do Sr. FÁBIO RUS-
SO CORRÊA, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração e a Sra. ANA LUIZA BORGES 
MARTINS, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia; 7.6. A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Com-
panhia de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratifi cações, seguridade social e 
benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, 
sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais e de FGTS que forem devi-
dos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, a 
concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exer-
cício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez 
que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e 7.7. A dispensa de ins-
talação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 20 do Estatuto So-
cial. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 
que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmen-
te, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Co-
mercial competente. Barueri/SP, 13 de abril de 2020 Assinaturas: Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Lui-
za Borges Martins, Secretária. Acionistas: (1) INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., representada 
pelo Sr. Fábio Russo Corrêa; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., representado pelos Srs. Mário Múcio Eugênio 
Damha e Marco Aurélio Eugênio Damha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registros 
de Atas das Assembleias Gerais nº 02, às folhas 27 a 30. Fábio Russo Corrêa - Presidente da Mesa Assinado com Cer-
tifi cado Digital ICP Brasil, Ana Luiza Borges Martins - Secretária Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 
166.160/20-9 em 26.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jornal
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Alerj aprova início do processo
de impeachment de Witzel

PÁGINA 8 Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2020

A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou
o início do processo de impea-
chment do governador Wilson
Witzel, por crime de responsa-
bilidade. A votação foi na quar-
ta-feira (10), de forma remota.
Foram 69 votos pela abertura do
processo e nenhum contra. Só
um deputado, do total de 70 par-
lamentares, não compareceu à
sessão virtual. Witzel é suspei-
to de envolvimento em compras
fraudulentas e superfaturadas de
equipamentos e insumos para o
combate à pandemia de covid-
19, o que ele nega.

A partir de agora, a decisão
da Alerj será publicada no Diá-
rio Oficial do Estado, com o pre-
sidente da Casa, deputado André
Ceciliano (PT), dando prazo de
48 horas para que os partidos
indiquem representantes para a
Comissão Especial que irá ana-
lisar a admissibilidade da denún-
cia. Witzel será então notifica-

do para apresentar defesa no pra-
zo de dez sessões, quando a de-
núncia é lida em plenário.

Depois de indicados os re-
presentantes dos partidos, a
Comissão Especial tem 48
horas para se reunir e eleger
relator e presidente. A Comis-
são emite parecer sobre a ad-
missibilidade da denúncia em
até cinco sessões, contadas a
partir do recebimento da de-
fesa ou do fim do prazo de dez
sessões para a defesa, caso
ela não seja apresentada. Após
este prazo, o parecer da Comis-
são é lido em Plenário e inseri-
do na ordem do dia, em pauta de
votação e discussão.

Os deputados, no limite má-
ximo de cinco por partido, po-
dem discutir o parecer pelo pra-
zo máximo de 1 hora, sendo os
questionamentos respondidos
pelo relator. Encerrada a discus-
são, será aberta a votação nomi-
nal. Por fim, caso os deputados

decidam pelo recebimento da
denúncia, por maioria absoluta
dos 70 parlamentares, ou 36 vo-
tos, Witzel será afastado e será
enviada a cópia do processo ao
presidente do Tribunal de Justi-
ça (TJ), para a formação do tri-
bunal misto de julgamento.

O governador Witzel se posi-
cionou em nota, minutos após a
votação na Alerj, dizendo que re-
cebeu “com espírito democrático
e resiliência” a notícia do início
da tramitação do processo de im-
peachment pela Alerj.

“Estou absolutamente tran-
quilo sobre a minha inocência.
Fui eleito tendo como pilar o
combate à corrupção e não aban-
donei em nenhum momento essa
bandeira. E é isso que, humilde-
mente, irei demonstrar para as
senhoras deputadas e senhores
deputados. Como bem ressalta-
ram o presidente da Alerj, André
Ceciliano, e a maioria dos par-
lamentares, terei direito à ampla

defesa e tenho certeza absoluta
de que poderei demonstrar que
nosso governo não teve tolerân-
cia com as irregularidades elen-
cadas no processo que será jul-
gado. Vou seguir nas minhas fun-
ções como governador e me pre-
parar para a minha defesa. Tenho
certeza que os parlamentares jul-
garão os fatos como eles verda-
deiramente são”.

Witzel foi alvo, no dia 26 de
maio, da Operação Placebo, au-
torizada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), que investiga
corrupção na compra de equipa-
mentos e insumos para o combate
à pandemia no estado. Além dele,
também foram alvos a primeira
dama, Helena Witzel, a empresa
Iabas, que presta serviços de saú-
de, e outras pessoas. Os policiais
federais chegaram a realizar bus-
cas no Palácio Laranjeiras, residên-
cia oficial do governador, e na casa
da família Witzel, no bairro do
Grajaú.  (Agência Brasil)

O Ministério Público do
Estado de São Paulo (MP-SP)
anunciou na quarta-feira, (10)
que chegou a um acordo com
representantes de movimentos
com pautas antagônicas para
promover um rodízio na utili-
zação da Avenida Paulista, uma
das principais vias da capital
paulista, para manifestações.

“Estamos todos de para-
béns”, disse o subprocurador-
geral de Justiça de Relações
Institucionais, Arnaldo Hosse-
pian, em nota divulgada pelo MP-
SP. “Pela linha dialógica é que
nós podemos avançar”, acres-
centou o subprocurador. O acor-
do saiu de uma reunião que du-
rou quase três horas entre ofi-
ciais da Polícia Militar, líderes
dos movimentos e os membros
do Ministério Público.

No encontro, definiu-se
que, no próximo domingo, a
Avenida Paulista será ocupada

MP media acordo
entre grupos

antagônicos para
atos na Paulista

pelos manifestantes críticos ao
governo federal. O ato come-
çará às 14h, na altura do Mu-
seu de Arte de São Paulo
(Masp), e haverá uma marcha
a partir das 15h, com disper-
são às 16h30, por um itinerá-
rio a ser informado ainda nes-
ta semana para que o policia-
mento seja planejado. O MP-
SP divulgou que o Movimento
dos Trabalhadores sem Teto, a
Frente Povo sem Medo e o
Movimento Somos Democra-
cia são os representantes des-
se ato.

No mesmo dia, no Viaduto
do Chá, próximo à sede da pre-
feitura de São Paulo, ocorrerá
uma concentração dos apoia-
dores do governo federal, en-
tre 12h e 18h. Segundo o MP,
os movimentos Deus, Pátria e
Liberdade e Patriotas estão a
frente dessa manifestação.
(Agência Brasil)

Vacina brasileira contra a covid-19
será testada in vivo pela Fiocruz

Uma vacina contra a covid-
19 será testada em seres vivos
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), por meio do Institu-
to de Tecnologia em Imunobi-
ológicos (Bio-Manguinhos). O
teste será em modelo animal,
fase de desenvolvimento cha-
mada de estudos pré-clínicos.
A informação foi divulgada em
nota, na quarta-feira (10), pela
Fiocruz.

“A abordagem do projeto é
de uma vacina sintética, com
base em peptídeos antigêni-
cos de células B e T – ou seja,
com pequenas partes de pro-
teínas do vírus capazes de in-

duzir a produção de anticor-
pos específicos para defender
o organismo contra agentes
desconhecidos – neste caso,
o Sars-CoV-2 [covid-19]”,
explicou a Fiocruz.

Segundo o instituto, essas
biomoléculas, identificadas
em modelo computacional (in
silico), foram produzidas por
síntese química e validadas in
vitro. Os peptídeos foram aco-
plados em nanopartículas, que
funcionam como uma forma de
“entrega”, para apresentar es-
sas biomoléculas para o siste-
ma imune com melhor imuno-
genicidade e ativar sua defesa.

“As vantagens da abordagem
vacinal sintética são a rapidez
no desenvolvimento em com-
paração às metodologias tradi-
cionais e o não requerimento
de instalações de biosseguran-
ça nível 3 para as primeiras eta-
pas de desenvolvimento (sen-
do necessárias somente a par-
tir dos estudos pré-clínicos),
bem como o custo reduzido de
produção e a estabilidade da
vacina para armazenagem”, de-
talhou a Fiocruz.

A fundação explicou que, na
próxima etapa, serão feitas
formulações vacinais com es-
sas biomoléculas acopladas em

nanopartículas, para avaliação
in vivo, onde serão obtidos os
primeiros resultados relacio-
nados à imunidade conferida
ao novo coronavírus.

“A partir dos resultados dos
estudos pré-clínicos, parte-se
para a fase dos estudos clíni-
cos de fases I, II e III. De qual-
quer forma, mesmo em pro-
cesso acelerado de desenvol-
vimento tecnológico e, obten-
do resultados positivos em to-
das as etapas futuras, a vacina
autóctone de Bio-Manguinhos/
Fiocruz não chegará ao regis-
tro antes de 2022”, concluiu.
(Agência Brasil)

O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, anunciou
pelo Twitter na quarta-feira (10)
uma consulta aos inscritos no
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) sobre a nova data para
realização das provas - adiadas
por causa da pandemia de covid-
19. Os inscritos poderão respon-
der à consulta entre os dias 20 e
30 de junho. “Cada um poderá
votar individualmente em sua Pá-
gina do Participante”, destacou
Weintraub.

Taxa
O anúncio da consulta coin-

cide com o último dia para qui-
tar a taxa de inscrição do Enem
2020. Quem não atendeu aos
critérios de isenção e não fez o
pagamento deverá gerar a Guia
de Recolhimento da União
(GRU Cobrança) na Página do
Participante, no valor de R$ 85,
e pagar em qualquer banco, casa
lotérica ou agência dos Correi-
os. O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais

Consulta sobre nova
data do Enem começa

no dia 20 de junho
Anísio Teixeira (Inep) reforça o
alerta para que os participantes
fiquem atentos ao horário e às
regras dos correspondentes ban-
cários.

Também devido às medidas
restritivas impostas pela pande-
mia do novo coronavírus, o Mi-
nistério da Educação (MEC),
por meio do Inep, garantiu a gra-
tuidade da taxa de inscrição aos
4,8 milhões de participantes que
se enquadraram nos requisitos
para a isenção. O reconhecimen-
to foi assegurado de ofício, sem
a necessidade de um pedido for-
mal.

A edição 2020 do Enem re-
cebeu 6,1 milhões de inscrições
e 5,7 milhões já estão confirma-
das. Na sexta-feira (12), serão
divulgados os resultados para as
solicitações de atendimento es-
pecializado. A publicação é in-
dividual na Página do Participan-
te e, para casos de indeferimen-
to, o Inep abrirá o prazo de 15 a
19 de junho para interposição de
recurso. (Agência Brasil)

As taxas de juros das opera-
ções de crédito caíram pelo
segundo mês consecutivo em
maio de 2020, de acordo com
pesquisa da Associação Naci-
onal de Executivos de Finan-
ças, Administração e Contabi-
lidade (Anefac).

As linhas de crédito pesqui-
sadas tiveram as taxas de juros
reduzidas no mês de maio. Para
pessoa física, a taxa de juros
média geral apresentou uma re-
dução de 0,04 ponto percentual
no mês, ao passar de 5,73% ao
mês em abril para 5,69% em
maio. A queda corresponde a
0,70% no mês.

No caso de pessoa jurídica,
a taxa de juros média teve queda
de 0,04 ponto percentual no mês
(0,67 ponto percentual no ano)
correspondente a uma redução
de 1,29% no mês, ao passar
3,10% ao mês em abril para
3,06% ao mês em maio.

Segundo o diretor executivo
de estudos e pesquisas, Miguel
José Ribeiro de Oliveira, as re-
duções podem ser atribuídas a

Taxas de operações de
crédito caem em maio,

diz Anefac
fatores diversos: redução da
Taxa Básica de Juros (Selic) pro-
movida pelo Banco Central na
última reunião do Copom; ex-
pectativa de novas reduções
frente a um cenário de inflação
baixa e recessão econômica; re-
dução dos depósitos compulsó-
rios promovida pelo Banco
Central; operações de crédito
com juros baixos e aportes do
governo para pagamento de fo-
lhas das empresas pequenas e
médias; renegociação de dívi-
das com juros menores; e re-
dução de juros para não agra-
var ainda mais o quadro de
inadimplência e solvência das
empresas e pessoas físicas.

“Para os próximos meses a
perspectiva é haja um aumento
das taxas das operações, isso por
causa da piora do cenário eco-
nômico com maior risco de cré-
dito e da elevação da inadimplên-
cia. Mas as ações do Banco Cen-
tral podem amenizar essas altas,
como se houver a redução de
impostos, compulsórios e redu-
ções da Selic.” (Agência Brasil)

Produção de motocicletas no país
tem queda de 85% em maio

A produção de motocicletas
no país foi de 14.609 unidades
no mês de maio, uma queda de
85,5% em comparação ao mes-
mo mês de 2019, quando foram
produzidas 100.998 unidades.
Os dados, divulgados na quarta-
feira, (10), são da Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo) e levam em con-
ta a produção no Polo Industrial
de Manaus (PIM).

Apesar da queda, a produção
no quinto mês de 2020 mostra
recuperação do setor. No mês
anterior, em que a produção fi-
cou praticamente paralisada em
razão da pandemia do novo co-

ronavírus (covid-19), a produção
foi de 1.479 unidades, ou 90%
inferior.

No acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano foram fa-
bricadas 313.687 motocicletas,
uma redução de 33,1% na com-
paração com o mesmo período
de 2019, o equivalente a
468.984 unidades.

“As atividades começaram a
ser retomadas na primeira quin-
zena de maio, com o retorno de
aproximadamente metade das
fábricas que estavam paradas. Na
última semana do mês a volta das
atividades fabris chegou a 80%.
Os dados de maio refletem essa
retomada gradual de atividades
do setor e apontam para tendên-

cia de uma nova melhora no com-
parativo mensal de produção em
junho”, disse o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.

Vendas
As vendas de motocicletas

aos usuários finais foram de
29.192 unidades em maio,
70,2% menor em relação ao re-
gistrado no mesmo mês de
2019, e 3,3% acima das vendas
de abril de 2020. “É importante
destacar que devido à paralisa-
ção dos Detrans de diversas ci-
dades, existe um volume de mo-
tocicletas vendidas que ainda não
foi emplacado [registrado como
venda]”, ressaltou o presidente
da Abraciclo.

No acumulado do ano, as ven-
das somaram 304.286 unidades,
uma retração de 32,4% na com-
paração com o mesmo período
de 2019, de 450.011 unidades.

Exportações
Em maio, foram exportadas

236 motocicletas, uma retração
de 44,6% na comparação com
abril, e de 92,7% ante as 3.232
motocicletas embarcadas para o
exterior no mesmo mês do ano
passado. No acumulado do ano,
as exportações somaram 7.487
unidades, representando uma
queda de 57,3% na comparação
com o mesmo período do ano
passado, de 17.538 unidades.
(Agência Brasil)

Lei que facilita venda de imóveis
pertencentes à União é sancionada

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na quarta-feira (10)
a lei que permite descontos
em imóveis de propriedade da
União, caso não haja compra-
dores na primeira tentativa de
leilão. Com a medida, o go-
verno espera arrecadar cerca
de R$ 30 bilhões nos próximos
três anos.

Segundo o texto aprovado, o
valor dos imóveis poderá ser re-

duzido em até 25% do valor ini-
cial de oferta se houver neces-
sidade de um segundo leilão. A
medida deve afetar a negociação
de 1.970 propriedades perten-
centes ao governo federal. A lei
vale também para leilões eletrô-
nicos. O desconto poderá ser
aplicado sobre vendas diretas de
templos para organizações ou
para ocupantes.

Em leilões eletrônicos, a

Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da
União (SPU) poderá aplicar des-
contos sucessivos até o limite
de 25%. Tais descontos tam-
bém poderão ser aplicados na
venda direta de templos para
seus ocupantes.

O imóvel que já tiver sido
ofertado duas vezes em leilões
poderá ser vendido diretamen-
te, com intermediação de cor-

retores de imóveis. O descon-
to de 25%, neste caso, ainda
será aplicado.

Para interessados em ad-
quirir imóveis da União, o go-
verno manterá um canal de co-
municação pelo site
www.imoveis.economia.gov.br.

Qualquer pessoa pode ma-
nifestar interesse e marcar vi-
sitas às propriedades. (Agência
Brasil)

Brasil registra mais
32.913 casos e 1.274 mortes

O balanço diário divulgado
pelo Ministério da Saúde trou-
xe, na quarta-feira (10), mais
32.913 pessoas infectadas pelo
novo coronavírus, totalizando
772.416. O resultado marcou
um acréscimo de 4,2% em rela-
ção a terça-feira, (9), quando o
número de pessoas infectadas
estava em 739.503.

A atualização do Ministério
da Saúde registrou 1.274 novas
mortes, chegando a 39.680. O
resultado representou um au-

mento de 3,2% em relação a ter-
ça-feira, quando foram contabi-
lizados 38.406 falecimentos
por covid-19.

Do total de casos confirma-
dos, 407.341 estão em acom-
panhamento e 325.395 foram
recuperados. Há ainda 3.608 in-
vestigação de óbitos para iden-
tificar se a causa foi covid-19.

São Paulo se mantém como
epicentro da pandemia no país,
concentrando o maior número
de mortes (9.862). O estado é

seguido pelo Rio de Janeiro
(7.138), Ceará (4.480), Pará
(3.027) e Pernambuco (3.531).

Já em número de casos con-
firmados, o ranking tem São Pau-
lo (156.316), Rio de Janeiro
(74.373), Ceará (71.402), Pará
(62.095) e Maranhão (53.508).
Entre as unidades da federação
com mais pessoas infectadas
estão ainda Amazonas (52.849),
Pernambuco (41.935), Bahia
(32.685), Paraíba (24.032) e
Espírito Santo (23.344).

Número de mortos por co-
vid-19 no Rio supera 7 mil

O número de mortes por
covid-19 no estado do Rio de
Janeiro passou na quarta-fei-
ra, (10) de 7 mil, segundo o
painel de monitoramento da
Secretaria Estadual de Saúde.
Com a confirmação de mais
210 óbitos, o número acumu-
lado chegou a 7.138 desde 19
de março, quando foi registrada
a primeira morte no estado.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos


