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São Paulo vai produzir vacina
contra o novo coronavírus
Brasil tem 40,9 mil mortes
e 802 mil infectados de covid-19
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Governo prorroga emprego das Forças
Armadas na Amazônia Legal
Página 6

México bate
recorde de
novos casos
de covid-19
em 24 horas

Novo ministério unificará
políticas de comunicação
do governo

A Europa pode enfrentar
uma disparada de infecções por
covid-19 nas próximas semanas devido aos protestos em
massa ocorridos no continente nos últimos dias, disseram,
na quinta-feira (11), em Bruxelas, autoridades e especialistas
da União Europeia. Página 3

Comissão
Europeia
recomenda
abertura
gradual e
parcial das
fronteiras
A Comissão Europeia recomendou na quinta-feira (11)
uma reabertura gradual e parcial das fronteiras, entre 15 de
junho e 1 de julho. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo
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Noite

O governo federal editou
medida provisória (MP) recriando o Ministério das Comunicações. O órgão havia sido incor-

porado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia durante a gestão de
Michel Temer, em 2016, na formação do Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O deputado
Fábio Faria (PSD-RN) ficará à
frente da nova pasta. Página 6

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quinta-feira (11) nas
redes sociais que vetou oito artigos do projeto de lei aprovado no
Congresso que cria um regime
jurídico emergencial durante a
pandemia do novo coronavírus

(covid-19). Entre os trechos vetados está o que impedia a concessão de liminar (decisão judicial provisória) em ações de despejo e o que dava aos síndicos o
poder de restringir o uso de áreas
comuns e proibir festas. Página 6

Setor de citricultura é
destaque no agronegócio do
estado de São Paulo
Em celebração ao Dia do
Citricultor, comemorado na última segunda-feira (8), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado destaca as várias iniciativas ligadas aos produtores de São Paulo.
“O citricultor é apaixonado!

Muitos saíram do setor por
questões econômicas, mas muitas famílias continuam batalhando”, salienta Dirceu de
Mattos Junior, diretor do Centro de Citricultura do Instituto
Agronômico (IAC), vinculado à
pasta.
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Latam e Delta levam ao Cade
proposta de joint venture
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Esporte

Moto-E: Granado comenta pistas
do calendário anunciado
Foto/ Jesus Robledo

Europa teme
2ª onda
precoce do
coronavírus
após
protestos em
massa

sil, assim como para a ciência
mundial. O Instituto Butantan
fechou acordo de tecnologia
com a gigante farmacêutica
Sinovac Biotech para a produção de vacina contra o
coronavírus”, falou João
Doria, governador de São
Paulo. “Essa vacina do Instituto Butantan é das mais
avançadas
contra
o
coronavírus. E estudos indicam que ela estará disponível
no primeiro semestre do próximo ano, ou seja, até junho
do próximo ano. Com essa
vacina poderemos imunizar
milhões de brasileiros”, acrescentou.
Página 2

Bolsonaro anuncia veto à
proibição de festa em
condomínio por síndico
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Com 4.883 casos confirmados de covid-19 ate a quinta-feira, o México bateu recorde de novos registros da doença nas últimas 24 horas. O número é 4% maior que o do dia
anterior. No mesmo período,
foram contabilizadas 708 mortes. Até o momento, o México registra 129.184 casos confirmados de contaminação pelo
novo coronavírus e 15.357
mortes.
Página 3

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou na
quinta-feira (11) que São Paulo vai produzir uma vacina contra o novo coronavírus. Isso
será possível por uma parceria
que foi firmada na quarta-feira
(10) entre o Instituto Butantan
e o laboratório chinês Sinovac
Biotech. A vacina é inativada,
ou seja, contém apenas fragmentos do vírus mortos ou
com baixa atividade. Com a
aplicação da dose, o sistema
imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente
causador da covid-19.
“Hoje é um dia histórico
para São Paulo e para o Bra-

A organização do Mundial
de Moto-E divulgou na quinta-feira (11) o calendário 2020
após os adiamentos causados
pela pandemia do coronavírus.
A temporada terá início no
próximo dia 19 de julho, com
uma prova na pista espanhola
de Jerez de la Frontera, encerrando-se em 11 de outubro no
traçado francês de Le Mans.
Esta pode ser uma temporada especial para os fãs brasileiros da motovelocidade. O

paulista Eric Granado, que completou 24 anos ontem (10), é um
dos principais nomes da categoria, podendo conquistar o título
mundial para o país. Com a campanha de 2020, Granado busca
seu 13º título de campeão na carreira, sendo o piloto brasileiro
com mais títulos internacionais
na história da motovelocidade,
com vitória em cinco campeonatos.
Ao todo, e em função da situação atual da pandemia na Eu-

ropa, as etapas serão disputadas
em apenas três traçados: Jerez,
Le Mans e a italiana Misano, que
receberá três provas. As demais
pistas realizarão dois GPs cada
uma. Granado aprovou a escolha
das pistas. “Pessoalmente eu
acho que todos nós que estamos
envolvidos com o campeonato
temos que ficar muito felizes
quando voltarmos às atividades.
Muita gente está impedida de trabalhar e isso neste momento é
um privilégio, especialmente se
pensarmos no mundo esportivo”,
resume ele. “Sobre as pistas escolhidas, vários fatores influenciaram, mas o principal certamente foram as condições sanitárias locais. E juntando isso à
qualidade desses traçados, acho
que são ótimas escolhas. Teremos um bom campeonato”, comentou o brasileiro, que defenderá a equipe Avintia Esponsorama.
Domínio - Eric Granado
também avaliou seu potencial e
o da equipe em cada circuito de
2020. “Fizemos os testes oficiais este ano em Jerez e fomos

muito bem”, comenta ele, lembrando que dos três dias de testes, Granado foi o melhor em
dois deles, praticamente dominando o encontro. “No ano passado nós estávamos muito rápidos em Misano, que é também
uma pista que gosto, me adapto
bem ao desenho daquele traçado.
A Moto-E nunca correu em Le
Mans, então todos terão que desenvolver um acerto totalmente
novo para aquele traçado, mas é
outra pista que me agrada e acho
que a equipe vai se dar bem lá
também”, observa o brasileiro.
Como todos os atletas de alto
rendimento, Granado diz se ressentir pela ausência das competições. “Quebra o ritmo, mas é
igual para todo mundo”, pondera
ele. Tendo ainda praticamente um
mês até a estreia, ele se diz preparado. “Dentro do que dá para
fazer, tenho me dedicado bastante. É bom termos ainda um mês
pela frente, por que assim os pilotos conseguem direcionar melhor o condicionamento individual para cada etapa. Mas assim
que reabrirem as fronteiras já irei

para a Europa, onde vou trabalhar melhor a preparação estando perto da equipe e do meu
preparador, que é especialista
no esporte”, detalha.
No dia 15 de julho, já na
semana da primeira corrida, as
equipes poderão fazer um teste oficial. “Também será em
Jerez. Vai ajudar a recuperar
um pouco mais do ritmo e botar em dia a adaptação com a
moto. Será uma experiência
curta, mas importante”, explica o brasileiro da equipe Avíntia. O brasileiro Eric Granado
disputa o Campeonato Mundial de Moto-E com patrocínio
de Oakley, Shark, Alpinestars e
Thinkers, além do apoio de
Orbea, Marazul, Edge e Frota.
Confira o calendário divulgado hoje pelos organizadores
do Mundial:
19/07 – Jerez de La Frontera, Espanha; 26/07 – Jerez de
la Frontera, Espanha; 13/09 –
Misano, Itália; 19/09 – Misano, Itália; 20/9 – Misano, Itália; 10/10 – Le Mans, França;
11/10 – Le Mans, França.

Gianluca Petecof volta da quarentena e domina
treinos da F3 Regional Europa em Mugello
O piloto Shell, integrante
da Ferrari Driver Academy,
dominou o dia de testes da F3
Regional Europa em Mugello,
sempre com vantagem na casa
de um segundo sobre seus
companheiros na equipe Pre-

ma. Foram 36 voltas pela manhã
e mais 43 à tarde.
Gianluca liderou a primeira
sessão, disputada toda com pista
seca, registrando 1:42.599 na
melhor passagem. Choveu forte
no intervalo do almoço, mas a

pista voltou a secar à tarde, quando ele cravou 1:42.309
Pela manhã, o companheiro
de equipe mais próximo foi o
dinamarquês Oliver Rasmussen.
À tarde, o segundo carro mais
veloz da Prema foi do monegas-

co Arthur Leclerc, irmão mais
novo do titular da Scuderia Ferrari na F1.
A pista de Mugello, palco
do teste, traz grandes recordações para Petecof. Foi no circuito toscano que o piloto

Shell venceu pela primeira
vez na F4 Italiana, em 2018.
A temporada 2020 marca sua
estreia na F3 Regional Europa, credenciado pelo vicecampeonato na F4 Italiana no
ano passado.
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O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na quintafeira (11) que São Paulo vai produzir uma vacina contra o novo
coronavírus. Isso será possível
por uma parceria que foi firmada na quarta-feira (10) entre o
Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech. A
vacina é inativada, ou seja, contém apenas fragmentos do vírus
mortos ou com baixa atividade.
Com a aplicação da dose, o sistema imunológico passaria a
produzir anticorpos contra o
agente causador da covid-19.
“Hoje é um dia histórico para

São Paulo e para o Brasil, assim
como para a ciência mundial. O
Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante
farmacêutica Sinovac Biotech
para a produção de vacina contra o coronavírus”, falou João
Doria, governador de São Paulo. “Essa vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus. E estudos indicam que ela estará disponível
no primeiro semestre do próximo ano, ou seja, até junho do
próximo ano. Com essa vacina
poderemos imunizar milhões de
brasileiros”, acrescentou.

Foto/Fapesp

Fapesp: Startup desenvolve
irradiadores UVC para
descontaminação de
ambientes

A startup BioLambda, com
experiência no uso terapêutico e germicida da luz, desenvolveu uma linha de equipamentos que emitem radiação
ultravioleta C (UVC) para descontaminação de máscaras,
objetos, superfícies e ambientes, que contribuem para redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2). A empresa é
apoiada pelo Programa Fapesp Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas (Pipe),
iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo.
Desenvolvido exclusivamente para descontaminação
de máscaras de proteção N95
ou de tecido, o UVMasks possibilita a desinfecção de quatro máscaras em um período
de cinco minutos. A BioLambda também disponibiliza a
versão manual do equipamento, denominado UVSurface,
para a descontaminação de
objetos como telefones, teclados, dinheiro, maçanetas,
correspondências, compras de
supermercado etc. “O tempo
de exposição necessário para
inativar mais de 99% dos vírus é de cerca de um segundo”, explica Caetano Sabino,
fundador da BioLambda, à
Agência Fapesp.
Metodologia
Para desinfectar ambientes, a empresa criou o UVair,
constituído por uma câmara de
inox refletivo polido, com
três lâmpadas dentro e um
exaustor: o ar é sugado, passa
por um filtro, entra na câmara
com uma intensidade UV altíssima e sai pela lateral por
baixo, já descontaminado, descreve Sabino.
“De modo a garantir a eficácia microbicida dos equipamentos, utilizamos dois parâmetros principais: a potência
óptica pela área que está sendo incidida, ou seja, a irradiância; e o tempo de exposição
com essa irradiância, que é a
dose de UV. Usamos UVC de
253,7 nm (nanômetros). É o
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pico de emissão de UVC que
garante a maior eficácia microbicida, seja para bactérias
e parasitas, seja para vírus de
DNA e de RNA, como o SARSCoV-2”, acrescenta Sabino.
O efeito microbicida ocorre porque as bases constituintes do DNA e do RNA absorvem
luz na faixa UVC. Esse efeito
produz uma reação de fotoadição com moléculas próximas,
gerando fotoprodutos que distorcem a estrutura do DNA ou
do RNA e inibem as funções
desse material genético.
“As lâmpadas dos equipamentos desenvolvidos pela BioLambda têm espectro de
emissão no máximo de absorção do material genético, e é
isso que faz com que a eficiência seja tão alta”, ressalta à
Agência Fapesp Maurício Baptista, do Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), pesquisador do Centro de Pesquisa em Processos
Redox em Biomedicina (Redoxoma), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPID) da Fapesp, que mantém parceria tecnológica com
a BioLambda.
A BioLambda, o CEPID
Redoxoma e o Hospital de Ensino Padre Anchieta, em São
Bernardo do Campo, desenvolveram, com apoio do Pipe-Fapesp, um equipamento inteligente para aplicação de fototerapia no tratamento de infecções localizadas, inclusive
para tratamento do pé diabético. A startup também produz
equipamentos para irradiação
tanto de células in vitro quanto de modelos animais e para
estudos clínicos.
Redirecionamento
A empresa fornece equipamentos para indústrias e empresas e aguarda a liberação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para
atender a hospitais e clínicas.
“Antes da COVID-19, estávamos desenvolvendo tecnologia de UVC germicida
para aplicação industrial, em
parceria com a Colgate Palmolive. Trata-se de um fotopasteurizador para descontaminação de líquidos, tanto
para água quanto insumos.
Com a BRF, uma das maiores
exportadoras de frangos do
mundo, estamos dando os primeiros passos para implementar um sistema para descontaminar a superfície das esteiras da linha de produção”, conta Sabino.
“Quando começou a pandemia, resolvemos entrar de cabeça e desenvolvemos essas
três linhas de equipamento em
um mês”, revela o pesquisador.
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A vacina, chamada de CoronaVac, está em fase adiantada de
testes. Ela já está na terceira etapa, chamada clínica, de testagem
em humanos. “Um coronavírus
é introduzido em uma célula do
tipo Vero. Essa célula é cultivada em laboratório. O vírus se
multiplica. No final, o vírus é
inativado e incorporado na vacina, que será aplicado na população”, explicou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. O
investimento do Instituto Butantan para os estudos nessa fase
clínica é de R$ 85 milhões.
Segundo Dimas, há no mundo hoje 136 vacinas contra o
novo coronavírus em desenvolvimento, mas apenas dez delas
atingiram a etapa de estudos clínicos. Três estão em fases ainda
mais adiantadas de testes e a
CoronaVac é uma delas.
Fase clínica
O desenvolvimento de uma
vacina é feito em etapas. A primeira delas é a fase laboratorial, onde
é feito a avaliação de qual a melhor composição para a vacina. A
segunda etapa, chamada de préclínica, é a de testes em animais.
A terceira etapa é a chamada fase
clínica, de testes em humanos.
Essa terceira etapa é dividida
em três fases. As fases 1 (inicial,
que avalia se a vacina é segura) e 2
(que conta com uma maior quantidade de voluntários e avalia a efi-
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São Paulo vai produzir vacina
contra o novo coronavírus

cácia do produto) já foram realizadas na China, com sucesso. Agora a vacina está entrando na fase 3,
que será realizada no Brasil, com
9 mil voluntários, de todo o país,
iniciando por São Paulo. Essa fase,
que é um estudo populacional,
deve ser começar já no mês de
julho. “Dentro de aproximadamente três semanas, 9 mil voluntários estarão sendo testados aqui
no Brasil”, disse Doria.
“Na fase inicial da vacina foram feitos estudos em macacos.
Os resultados foram publicados
na revista científica Science. A
fase 1 de testagem clínica contou com 144 voluntários chineses e, a fase 2, com 600 voluntários na China. E a fase 3 será
agora feita no Brasil”, explicou
Dimas Covas.
Caso os testes feitos com

esses 9 mil voluntários, na fase
3, se mostrem positivos, a vacina entrará na etapa de registro
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e então começará a ser produzida em
larga escala. A expectativa do
Instituto Butantan é de que a vacina poderá estar disponível para
a população em junho de 2021.
“Comprovada a eficácia e segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia e ela poderá ser produzida
em larga escala no Brasil para
fornecimento ao SUS [Sistema
Único da Saúde] de forma gratuita até junho de 2021”, falou o
governador. Então, caso ela seja
aprovada, será produzida em larga escala tanto na China quanto
no Brasil. O Butantan tem capacidade de produzir 1 milhão de

vacinas por dia em sua fábrica de
gripes”, disse Covas.
As primeiras pessoas a serem vacinadas no Brasil, segundo Dimas Covas, serão as dos
grupos de maior risco, como
idosos e/ou com comorbidades,
ou seja, doenças pré-existentes.
Sinovac
Por meio de nota em seu site,
a Sinovac Biotech informou que
os resultados pré-clínicos “promissores sobre o CoronaVac
foram publicados recentemente
na revista científica Science, em
um artigo afirmando que o candidato a vacina é seguro e fornece proteção a macacos rhesus
por meio de um estudo de desafio com animais”.
Segundo a farmacêutica, a
Sinovac está construindo uma
fábrica comercial de produção
de vacinas na China, que deverá
fabricar até 100 milhões de doses de CoronaVac a cada ano.
“Estamos orgulhosos em
participar da luta contra a covid19 e esperamos trabalhar com o
Instituto Butantan para ajudar o
povo do Brasil. Por meio dessa
parceria, a Sinovac poderá aumentar a velocidade sem precedentes do desenvolvimento da
CoronaVac, sem comprometer
nossos padrões e procedimentos
de segurança”, disse Weidong
Yin, presidente da Sinovac.
(Agencia Brasil)

São Paulo passa de 10 mil mortes
pelo novo coronavírus
Com 283 novos óbitos contabilizados nas últimas 24 horas,
o estado de São Paulo atingiu na
quinta-feira (11) a marca de
10.145 mortes provocadas pelo
novo coronavírus.
Desde o início da pandemia,
o estado soma 162.520 casos
confirmados de coronavírus,
com 30.383 pessoas curadas

após receberem alta médica.
Até este momento, há 5.211
pessoas internadas em unidades
de terapia intensiva (UTI) e
8.085 em enfermarias, em casos
suspeitos ou confirmados de
coronavírus. A taxa de ocupação
de leitos de UTI do estado é de
69,4%, enquanto na Grande São
Paulo está em 77%.

A taxa de isolamento social
no estado atingiu ontem 46%,
abaixo do que o governo considera como taxa mínima para evitar um colapso nos hospitais e
evitar a propagação do coronavírus, estimada em 55%. A capital paulista teve um índice um
pouco maior, de 48%.
Na quarta-feira (10), o go-

vernador João Doria prolongou, pela quinta vez, a quarentena no estado, acrescentando
15 dias ao período. Com isso,
as medidas de isolamento social valem até o dia 28 de junho. O estado está em quarentena por causa da pandemia de
covid-19 desde 24 de março.
(Agencia Brasil)

Procon registra mais de 17 mil atendimentos
sobre problemas durante pandemia
Desde o início da pandemia
de COVID-19, já foram registrados mais de 17 mil atendimentos na Fundação Procon-SP por
consumidores com problemas
ou dúvidas relacionados à doença. O dado revela um aumento de
1.390% em relação ao dia 13 de
março, que somava 1.150 atendimentos.
Das consultas registradas,
6.743 são reclamações, ou seja,
conflitos com fornecedores;
6.392 são denúncias de preços
abusivos e outros assuntos feitas via redes sociais e 4.037 são
pedidos de orientação.
Além de intermediar as re-

clamações buscando um acordo
entre consumidor e fornecedor,
orientar individualmente os consumidores e fiscalizar as denúncias que chegam via redes sociais, o órgão estadual disponibilizou o hotsite coronavírus, com
informações específicas sobre o
tema, tem ministrado aulas semanais na TV Procon, realizado
reuniões com fornecedores de
diversos setores e aplicado multas aos estabelecimentos que
infringem a legislação.
Fiscalização
As equipes de fiscalização
visitaram até o momento mais de
quatro mil farmácias, supermer-

cados, hipermercados e outros
estabelecimentos de 242 cidades do estado e notificou 89%
dos locais a apresentarem notas
fiscais para verificação da prática de preços abusivos. As multas aplicadas até o momento somam R$ 3 milhões.
O aumento de preços de
itens considerados essenciais no
período de avanço da doença,
como alimentos, álcool em gel,
botijão de gás e máscaras de proteção está sendo combatido pelo
Procon-SP.
Como denunciar, reclamar
e obter orientações
O consumidor que se depa-

rar com algum valor de produtos ou serviços relacionados ao
coronavírus que considere abusivo deve registrar reclamação
junto ao órgão estadual. O fornecedor será multado caso a infração seja constatada.
O Procon-SP disponibiliza
canais de atendimento à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os
consumidores: via internet
(www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e
iOS – ou redes sociais; para as
denúncias, marque @proconsp,
indicando o endereço ou site do
estabelecimento.

Setor de citricultura é destaque no
agronegócio do estado de São Paulo
Em celebração ao Dia do
Citricultor, comemorado na última segunda-feira (8), a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado destaca as várias iniciativas ligadas aos produtores de São Paulo.
“O citricultor é apaixonado!
Muitos saíram do setor por
questões econômicas, mas muitas famílias continuam batalhando”, salienta Dirceu de Mattos
Junior, diretor do Centro de Citricultura do Instituto Agronômico (IAC), vinculado à pasta.
Vale ressaltar que a data é
lembrada desde 1969 no território paulista. Em 51 anos, o
setor passou por grandes transformações e o citricultor viu a
produtividade dos pomares dobrar, passando de menos de 20
toneladas, por hectare, para as
atuais 40 toneladas.
Para cada uma das pressões
vivenciadas ao longo das décadas, a ciência, em parceria com
o setor de produção, gerou respostas que contribuíram para alavancar esse segmento econômico, que representa 54% da produção brasileira de frutas.
A ideia de Mattos é confir-

mada por quem cresceu nos pomares. Antonio Carlos Simoneti, citricultor e presidente da
Associação Brasileira de Citros
de Mesa (ABCM), trabalha nos
pomares desde os seus sete
anos. “Ser citricultor é uma paixão, herdei de família e peguei
gosto, tem momentos difíceis,
tem momentos de glória, tem
problemas com o clima”, conta
o produtor, que, aos 42 anos,
comenta que a próxima safra
deverá ter perdas de 30% em razão da falta de chuva e de temperaturas elevadas, que impactam nas floradas e, consequentemente, no sabor do suco.
Consumo
Por outro lado, o citricultor
comenta que a pandemia de COVID-19 incentivou o consumo
de laranja e também da tangerina Ponkan, que está em plena
safra. “Tem altos e baixos, mas
ganhamos mais do que perdemos, é o que a gente sabe fazer”,
assevera o citricultor, que adota
novas tecnologias de irrigação e
adensamento e participa do Projeto Citricultura Nota 10, do
Centro de Citricultura do IAC.
Antonio Simoneti adota tecno-

logias do Instituto Agronômico,
entre elas, cultivares de laranja
Pera, tangerinas e já tem instalado
um pomar com a IAC Maria, a primeira tangerina 100% nacional.
O produtor é a quarta geração da família de citricultores.
Junto de seu pai, Luís Carlos Simoneti, e de duas irmãs agrônomas, ele conta que cuida de 600
mil pés de citros de mesa, distribuídos por seis áreas em
Aguaí, interior paulista, e Minduri, no Sul de Minas Gerais. O
citricultor relata que as frutas
destinadas ao mercado in natura
exigem elevado padrão de qualidade. Tangerinas, por exemplo,
não podem bater e amassar.
“Já trabalhei em todos os elos
da cadeia de produção: no balcão
do packing do meu pai, tive box
na Ceagesp em São Paulo por cinco anos, trabalhei na roça e faço
parte da indústria”, resume. A decisão de deixar a venda no box foi
motivada pelo objetivo de produzir qualidade no campo.
Produção
Com essa meta, de segunda
a sábado, ele se divide entre os
pomares paulistas e mineiros,
distantes 360 quilômetros. No

total, Simoneti produz, por ano,
700 mil caixas de laranjas, tangerinas e limões, que seguem
para vários outros Estados. “A
citricultura é a cultura que mais
gera riqueza no município, que
mais gera empregos, por hectare”, afirma, ao comentar o manejo manual das espécies.
A diretora do Instituto de
Economia Agrícola (IEAAPTA), Priscilla Rocha Silva
Fagundes, confirma a informação. “As cidades em nosso Estado em que os citricultores se
dedicam a trabalhar com afinco
têm os melhores índices de desenvolvimento humano. O citricultor leva qualidade de vida à
sua região, emprega muita gente, leva o nome do estado de São
Paulo para todo o planeta como
maior produtor mundial da fruta. Isso é para poucos”, destaca.
São Paulo tem 465 mil hectares com pomares de citros, distribuídos em 9,845 propriedades.
Nessa área, 395 mil hectares são
de laranja, onde são produzidas 350
milhões de caixas da fruta. O consumo interno varia entre 50 milhões e 100 milhões de caixas e o
restante segue para exportação.
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Brasil fica na 20ª posição em
ranking mundial de startups
O Brasil entrou na lista dos
20 principais países em um
ranking mundial de ecossistemas de pequenas empresas de
tecnologia (startups). O país subiu 17 posições e figurou na elite mundial no levantamento que
leva em conta a quantidade e
qualidade de startups, as instituições de apoio e o ecossistema de inovação como um todo,
envolvendo o ambiente de negócios.
O levantamento é realizado
pela empresa StartupBlink. Ela
analisou 1 mil empresas em 100

cidades de todo o mundo.
Os países mais bem colocados no ranking foram Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá e Alemanha. De
acordo com os autores, os
EUA permanecem bem a frente das demais nações por seu
robusto ecossistema de inovação. Figuram também no topo
dos 10 primeiros a Holanda, a
Austrália, a Suíça, a Espanha e
a Suécia.
Juntamente com o Brasil,
outro país que galgou posições
e entrou no ranking foi Cinga-

pura, ocupando a 16ª posição.
Além de entrar no top 20, o
Brasil ficou na melhor colocação da América Latina, a frente
de Argentina (40º), México
(41º) e Colômbia (46º).
O Brasil teve melhor desempenho nos critérios de qualidade das startups e ambiente
de negócios. Mas na quantidade, ainda fica bastante atrás dos
países mais bem colocados.
São Paulo é o principal centro de inovação, ficando na 18a
posição no ranking por cidades.
Além da capital paulista, outras

cidades listadas foram o Rio de
Janeiro (93a posição), Belo
Horizonte (101a posição) e Curitiba (183º posição).
“Considerando o vasto potencial do mercado brasileiro e
a população de mais de 200 milhões de pessoas, o ecossistema de tecnologia tem todas as
condições de um rápido crescimento. Isso é evidenciado
pelo crescente número de unicórnios [empresas com valor
de mercado de mais de US$ 1
bilhão]”, analisam os autores do
estudo. (Agencia Brasil)

Indústria de motocicletas vive momento
de retomada gradual de atividades
Produção se intensificou no final de maio, com 80% das fábricas em operação. No varejo, a média diária de vendas cresceu
10,7% na primeira semana de junho
A indústria brasileira de motocicletas registrou em maio
14.609 unidades produzidas no
Polo Industrial de Manaus
(PIM), de acordo com dados da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo.
Este volume representa alta de
887,8% em relação a abril
(1.479 unidades), mês em que
a produção ficou praticamente
paralisada, com 70% das fábricas do PIM sem atividade. Na
comparação com maio do ano
passado (100.998 unidades),
houve queda de 85,5%.
No acumulado dos cinco
primeiros meses do ano foram
fabricadas 313.687 motocicletas, representando uma redução
de 33,1% na comparação com
o mesmo período de 2019
(468.984 unidades).
“As atividades começaram a
ser retomadas na primeira quinzena 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 tendência de uma nova
melhora no comparativo mensal de produção em junho”, afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.
Fermanian acrescenta, porém, que o cenário é de incerteza, de forma que ainda não será
possível refazer as projeções
para este ano. “Precisamos
acompanhar atentamente o mercado nas próximas semanas para
termos uma base mais ampla e
confiável antes de revisarmos
os números”, diz.
VENDAS NO ATACADO
Em maio as fábricas repassaram para as concessionárias
18.355 motocicletas, representando um crescimento de

254,8% no comparativo com
abril (5.173 unidades) e queda
de 80,8% ante maio do ano passado (95.755 unidades).
No acumulado de 2020, as
vendas no atacado somaram
300.930 unidades, correspondendo a uma queda de 34,1% na
comparação com o mesmo período de 2019 (456.772 unidades).
DESEMPENHO POR
CATEGORIA
Em maio, a Street se manteve como a categoria mais comercializada no atacado com
7.593 unidades, representando
uma alta de 214,8% em relação
a abril (2.412 unidades) e
83,2% inferior a maio do ano
passado (45.285 unidades).
O segundo lugar também se
manteve com a Trail, com 3.743
motocicletas comercializadas,
volume 201,1% superior em relação ao mês anterior (1.243
unidades) e redução de 80,5%
na comparação com maio de
2019 (19.173 unidades).
Com 3.293 unidades comercializadas, a Scooter veio na sequência com resultado 633,4%
superior do que o registrado em
abril (449 unidades). Em relação a maio do ano passado
(9.480 unidades), houve recuo
de 65,3%.
No acumulado do ano, a
Street segue como a categoria
líder no Brasil, com 153.052
unidades e 50,9% de participação. No ano passado, nesse
mesmo período, o percentual
era de 50%. A Scooter, que está
no quarto lugar entre as categorias mais vendidas, com 27.732
unidades, detém hoje 9,2% do
mercado. Em 2019, o percentual era de 8,6%.
EMPLACAMENTOS
Os emplacamentos registraram pequena alta em maio em
comparação a abril do presente
ano. Segundo levantamento do
Registro Nacional de Veículos

Automotores (Renavam) analisado pela Abraciclo, foram licenciadas 29.192 motocicletas,
correspondendo a um aumento
de 3,3% na comparação com
abril (28.246 unidades), e recuo
de 70,2% em relação a maio de
2019 (97.989 unidades).
Porém “é importante destacar que devido à paralisação dos
Detran’s de diversas cidades
existe um volume de motocicletas vendidas que ainda não
foi emplacado”, explica o presidente da Abraciclo, acrescentando que não há como definir
uma estimativa desse volume.
Com 20 dias úteis, a média
diária de vendas em maio foi de
1.460 unidades. Na comparação
com abril (1.345 unidades), que
teve um dia útil a mais, foi registrada alta de 8,6%. Na comparação com maio de 2019
(4.454 unidades), com 22 dias
úteis, houve queda de 67,2%.
“Esses números mostram que
aos poucos o mercado está retomando à atividade. Alguns estados estão no processo de flexibilização da quarentena, permitindo a reabertura das concessionárias”, afirma Fermanian.
O presidente da Abraciclo
destaca ainda que nos cinco primeiros dias úteis de junho a
média diária de vendas chegou
a 1.616 unidades, o que representa uma alta de 10,7% na
comparação com a média diária total de maio. “Acredito que
o resultado de junho será mais
positivo para o mercado, consolidando a perspectiva de retomada dos negócios”, avalia
Fermanian.
A região Nordeste foi a que
mais emplacou motocicletas no
Brasil em maio, com 7.634 unidades, seguida pela Sudeste
(6.423 unidades), Centro-Oeste (5.562 unidades), Sul (5.083
unidades) e Norte (4.490 unidades).
O ranking de licenciamen-

tos por estado foi liderado por
Minas Gerais (4.500 unidades),
seguido pela Bahia (3.153 unidades), Mato Grosso (2.731
unidades), Paraná (2.149 unidades) e Pará (1.734 unidades). O
estado de São Paulo, que historicamente representa o maior
mercado do País, sentiu fortemente o impacto da pandemia e
registrou apenas 444 motocicletas emplacadas, ficando na
19ª posição no ranking nacional.
No acumulado do ano, as
vendas no varejo somaram
304.286 unidades, correspondendo a uma retração de 32,4%
na comparação com o mesmo
período de 2019 (450.011 unidades).
EXPORTAÇÕES
Em maio, foram exportadas
236 motocicletas, significando
uma retração de 44,6% na comparação com abril do presente
ano (426 unidades) e de 92,7%
ante as 3.232 motocicletas embarcadas para o exterior no mesmo mês do ano passado.
Segundo dados do portal de
estatísticas de comércio exterior Comex Stat, que registra os
volumes de embarques totais de
cada mês, analisados pela Abraciclo, os três principais mercados para as motocicletas produzidas no PIM foram: Canadá
(224 unidades e 30,7% do volume total exportado), Austrália (212 unidades e 29%) e Guatemala (106 unidades e 14,5%).
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 (17.538 unidades).
O maior volume foi enviado para a Argentina (4.285 unidades e 43% do total exportado). Na sequência, vieram Colômbia (1.372 unidades e
13,8%) e Estados Unidos
(1.294 unidades e 13%).

Latam e Delta levam ao Cade
proposta de joint venture
A empresa aérea Latam levou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) a proposta de formação
de uma companhia conjunta (joint venture) com a Delta Airlines, gigante americana do setor.
A parceria foi anunciada no
ano passado. A Delta possuía
participação na Gol, mas se
desfez dela no fim de 2019. O
acordo de joint venture foi assinado no dia 9 de maio, mas
depende da aprovação de autoridades regulatórias dos respectivos países onde o novo

grupo irá atuar, no caso, o Cade
no Brasil.
O diretor-executivo da Latam Brasil, Jerome Cadier, afirmou que a criação da joint venture faz parte da estratégia de
enfrentamento das perdas diante do cenário da pandemia.
“Nossa aliança estratégica
com a Delta continua sendo uma
prioridade. Essa apresentação
reafirma nosso compromisso
em fornecer aos clientes liderança em conectividade e experiência de viagem nas Américas
e a aliança é uma das maneiras

pelas quais emergiremos dessa
crise global como um grupo de
companhias aéreas mais forte,
mais ágil e mais competitivo”,
afirmou, em nota.
A Latam apresentou pedido
de recuperação judicial nos Estados Unidos por conta dos
efeitos da crise provocada pela
pandemia. No dia 26 de maio, o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, declarou que o
governo acompanha o caso da
empresa aérea.
Em nota, o diretor-executivo da Delta, Ed Bastian, comen-

tou, no site da empresa, que a
parceria já havia sido construída no ano passado e que o novo
contexto aprofundou a intenção
de construção da atuação conjunta.
“Enquanto nossas companhias enfrentam os impactos da
covid-19 nos nossos negócios
e adotam medidas para proteger
a segurança dos nossos consumidores e empregados, estamos construindo a aliança que
sabemos que eles [consumidores] irão querer voar no futuro”,
ressaltou. (Agencia Brasil)

Receita Federal suspende o débito
automático de prestações
A Receita Federal suspendeu
as prestações dos parcelamentos
com vencimentos em maio, junho e julho de 2020. Os parcelamentos são referentes aos programas de parcelamento administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

(PGFN).
O anúncio foi feito na quarta-feira (10) pelo Ministério da
Economia. As referidas parcelas
tiveram os vencimentos prorrogados para agosto, outubro e dezembro de 2020, respectivamente, em decorrência da pandemia
da covid-19.
As parcelas prorrogadas que

permanecerem em aberto até a
nova data de vencimento serão
debitadas junto com as parcelas
a vencer nos meses de agosto,
outubro e dezembro, na contacorrente cadastrada. O ministério informou que os juros correspondentes à taxa Selic, que é
a taxa básica de juros, serão aplicados nas parcelas prorrogadas.

Se o contribuinte quiser pagar as parcelas, sem esperar pela
prorrogação dos vencimentos,
poderá emitir o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) pela internet ou pelo
Portal e-CAC. A parcela deve ser
emitida dentro do mês em que
será efetivamente paga. (Agencia Brasil)
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México bate recorde
de novos casos de
covid-19 em 24 horas
Com 4.883 casos confirmados de covid-19 ate a quinta-feira, o México bateu recorde de novos registros da doença nas
últimas 24 horas. O número é 4% maior que o do dia anterior.
No mesmo período, foram contabilizadas 708 mortes.
Até o momento, o México registra 129.184 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 15.357 mortes. A
maioria dos casos se concentra na Cidade do México (33.173).
O país vive o 11º dia da “nova normalidade”, processo de retomada gradual das atividades econômicas.
O plano mexicano traça uma reabertura por etapas sinalizas
por um semáforo com quatro cores (vermelho, laranja, amarelo
e verde) para indicar maiores e menores restrições. O vermelho
significa maiores restrições e o verde, a volta de todas as atividades. A ideia foi implementada no dia 1º de junho em todo o
país.
Hoje, o país se encontra na cor “vermelha”, fase em que podem funcionar somente atividades essenciais, além de mineração, construção e transporte.
Atualmente, estão liberadas para funcionamento as seguintes
atividades: restaurantes, apenas para entregas; cabeleireiros, apenas com atendimento em domicílio; parques, com no máximo
25% de sua capacidade; supermercados, com 50% da capacidade e autorização de entrada para apenas uma pessoa por família;
e atividades esportivas (partidas) sem público, de portas fechadas.
As atividades que permanecem proibidas são academias de
ginástica, bares, teatros, museus, shoppings centers, igrejas e
espetáculos.
De acordo com o Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o México ocupa o quinto lugar, nas Américas, em número
de casos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (2.000.600),
do Brasil (772.416), Peru (208.823) e Chile (148.456).
O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo
López-Gatell, afirmou, em sua página no Twitter, que “em todos
os casos, o gráfico de ocupação hospitalar mostra que não há
saturação. Um novo crescimento em todos os 32 estados pode
ocorrer se o relaxamento e a distância saudável forem relaxados”.
Dados do Ministério da Saúde do México indicam que o sistema de saúde tem conseguido responder ao aumento do número
de casos. Segundo o órgão, existem 12.878 leitos desocupados
e 10.952 ocupados. Além disso, há 4.930 leitos com ventiladores disponíveis e outros 3.121 ocupados. (Agencia Brasil)

Europa teme 2ª onda
precoce do coronavírus
após protestos em massa
A Europa pode enfrentar uma disparada de infecções por covid-19 nas próximas semanas devido aos protestos em massa
ocorridos no continente nos últimos dias, disseram, na quintafeira (11), em Bruxelas, autoridades e especialistas da União
Europeia.
Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em grandes cidades europeias recentemente para protestar contra o racismo após o assassinato do afro-norte-americano George Floyd,
sob custódia da polícia dos Estados Unidos.
“Se você aconselha todos a ficarem a um metro e meio uns
dos outros e no final todo mundo fica perto dos outros, se abraçando, então não tenho um bom pressentimento disso”, disse,
em uma conferência, Jozef Kesecioglu, que preside a Sociedade
Europeia de Medicina de Tratamento Intensivo.
Indagado se pode haver um aumento de infecções na próxima
quinzena, ele respondeu: “Sim, mas espero estar errado”.
Abertura gradual
A maioria das 27 nações do bloco já passou pelo pico da epidemia e está reabrindo negócios e fronteiras gradualmente porque a doença recuou nas últimas semanas.
Antes dos protestos recentes, cientistas acreditavam em uma
segunda onda só depois do verão, mas as aglomerações podem
afetar esta tendência positiva.
“Como em qualquer doença respiratória infecciosa, eventos
em massa podem ser uma grande rota de transmissão”, disse à
agência de notícias Reuters, Martin Seychell, autoridade de saúde da Comissão Europeia, quando questionado sobre a possibilidade de uma segunda onda precoce desencadeada pelas manifestações.
O vírus ainda está circulando, mas em índices menores do
que há algumas semanas, explicou.
A probabilidade e o tamanho de uma segunda onda dependeriam da manutenção eficiente das medidas de distanciamento
social e de outros fatores, muitos dos quais ainda são desconhecidos, afirmou ele. (Agencia Brasil)

Comissão Europeia
recomenda abertura gradual
e parcial das fronteiras
A Comissão Europeia recomendou na quinta-feira (11) uma
reabertura gradual e parcial das fronteiras, entre 15 de junho e 1
de julho.
A direção do bloco sugere a elaboração de uma lista comum
de países fora da União, para os quais as restrições possam ser
levantadas.
Independentemente da proposta da Comissão, a última palavra cabe sempre aos Estados-membros.
A União Europeia encerrou as fronteiras externas a todas as
viagens “não indispensáveis” no dia 17 de março deste ano.
Confrontada com a decisão de Portugal e Espanha de manter
as fronteiras comuns fechadas até ao fim deste mês, a comissária europeia responsável pelos Assuntos Internos, Janez Lenarcic, diz que o importante é que a livre circulação esteja reposta
até ao início de julho. (Agencia Brasil)
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São Paulo envia mais 99 respiradores
para cidades do interior
Brasil tem 40,9 mil
mortes e 802 mil
infectados de covid-19
O Brasil ultrapassou as 40
mil mortes, segundo atualização do Ministério da Saúde divulgada no início da noite da
quinta-feira (11). O balanço
apontou 1.240 novas mortes e
30.412 novos casos de covid19 nas últimas 24h. Com esses acréscimos às estatísticas,
o país chegou a 40.919 falecimentos em função da pandemia
do novo coronavírus
e
802.828 pessoas infectadas. O
país conta ainda com 416.314
pessoas em observação e
345.595 estão recuperados.
O balanço traz um aumento
de 3,9% no número de casos
em relação a quarta-feira , quando o total estava em 772.416.
Já as mortes aumentaram 3,1%
em comparação com o dado da
ultima quarta-feira, quando foram contabilizadas 39.680.A

taxa de letalidade (número de
mortes pela quantidade de casos confirmados) ficou em
5,1%. A taxa de mortalidade (falecimentos por 100.000 habitantes) foi de 19,5.
Os estados com maior número de óbitos são São Paulo
(10.145), Rio de Janeiro
(7.363), Ceará (4.663), Pará
(4.030) e Pernambuco
(3.633). Ainda figuram entres
os com altos índices de vítimas fatais em função da pandemia Amazonas (2.400), Maranhão (1.360), Bahia (1.013),
Espírito Santo (962), Alagoas
(681) e Paraíba (570).
Os estados com mais casos
são São Paulo (162.520), Rio
de Janeiro (75.775), Ceará
(73.879), Pará (64.126) e
Amazonas (53.989). (Agencia
Brasil)

Aplicativo 190 PR é
atualizado para
atender situações do
Coronavírus
O aplicativo 190 PR da Polícia Militar do Paraná recebeu
uma nova solução para que a população possa fazer o acionamento sobre ocorrências relacionadas à pandemia do coronavírus. A nova opção é para agilizar
o atendimento nos casos de aglomeração de pessoas e liberar a
linha telefônica do 190 para os
casos mais graves, de risco à
vida, por exemplo.
A atualização ocorreu nesta
semana para os sistemas Android
e IOS. Para quem já tem o aplicativo, será necessário fazer a
atualização da plataforma, apenas.
A nova solução é uma parceria entre a Polícia Militar e a
Celepar. Além de formalizar denúncias, o cidadão poderá ainda
obter orientações e informações
sobre prevenção ao contágio do
vírus, recomendações e determinações do Governo do Estado sobre o controle da pandemia.
O usuário será direcionado ao
site oficial do Governo do Estado (www.coronavirus.pr.gov.br/
Campanha).
De acordo com o chefe adjunto do Centro de Operações
Policiais Militares (Copom),
capitão Fábio Barros, o acionamento pelo aplicativo foi feito
devido à maior demanda dos casos de perigo de contágio de
moléstia grave pelo 190 e a necessidade de criar um novo fluxo que permitisse maior rapidez
no atendimento.
“O Copom da Polícia Militar orienta as pessoas a utilizarem o aplicativo para abertura
imediata de ocorrências, deixando as linhas do 190 livres para
situações de emergência, principalmente as de risco à vida. Com
isso, a PM otimiza a triagem e o

envio do socorro a quem mais
precisa”, disse.
Nos casos de aglomeração
de pessoas, o cidadão poderá informar pelo aplicativo a quantidade de pessoas, o endereço
onde ocorre a situação e também
inserir fotos e vídeos para que o
operador da PM possa verificar
a gravidade da situação.
De acordo com o presidente
da Celepar, Leandro Moura, esta
é mais uma solução desenvolvida para auxiliar no combate e na
prevenção ao novo coronavírus.
“Desta forma construímos um
canal de comunicação ágil entre
cidadão e a força policial, que
possibilita informar locais com
aglomerações de pessoas. Com
isso, poderemos salvar vidas, ao
evitarmos possíveis contatos
com a Covid-19”.
Caso o cidadão suspeite de
estar infectado pelo coronavírus,
pelo aplicativo da PM ele poderá pedir ajuda e será redirecionado para um contato telefônico ou, se preferir, um contato
por WhatsApp para que receba o
atendimento necessário.
As novas funções do aplicativo já estão disponíveis para os
usuários que já tem cadastro.
Basta acessar as configurações
do smartphone e atualizar. Para
quem for baixar o 190 PR, o
aplicativo já estará atualizado
com as novas opções.
Para registrar uma ocorrência basta acessar o aplicativo, realizar o cadastro na
Central de Segurança, clicar
no botão COVID-19, depois
em fazer uma denúncia e preencher dados como localização, quantidade aproximada de
pessoas, entre outros. O cidadão também pode incluir fotos
e vídeos. (AENPR)

O Governo de São Paulo enviou, na quinta-feira (11), mais
99 respiradores para hospitais
de oito cidades em diversas regiões do estado. Os novos equipamentos permitem a ampliação
de UTIs (Unidades de Terapia
Intensiva) para garantir atendimento a pacientes contaminados
pelo coronavírus que estão em
estado grave.
A região de Bauru receberá
36 ventiladores pulmonares para
fortalecimento da rede hospitalar. O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Botucatu contará com 14 novos
equipamentos e outros 17 serão
encaminhados ao Hospital Estadual de Bauru. Além disso, mais

cinco unidades vão ser destinadas à prefeitura de Jaú.
Estão a caminho ainda um
total de 28 respiradores para a
Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência (FAEPA)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Além disso, a prefeitura de Franca receberá 10 unidades para fortalecer o atendimento aos pacientes graves na
rede municipal.
A Secretaria de Saúde encaminhará mais 25 respiradores
para hospitais filantrópicos. As
santas casas de Araçatuba e de
Presidente Prudente contarão
com 10 equipamentos novos,
cada uma. A Santa Casa de Biri-

positiva que tem nos permitido controlar a pandemia de forma correta e dentro dos protocolos da saúde”, completou o
Governador.
A distribuição é técnica e
feita para locais com maior demanda de internações por COVID-19 e estrutura para novos
leitos, permitindo ampliação da
capacidade de atendimento da
rede pública de saúde.
O Governo de São Paulo já
dobrou o número de leitos de
terapia intensiva abertos desde o
início da pandemia, ultrapassando 7 mil vagas para atendimento
a pacientes graves. Com a chegada de mais respiradores, a rede
segue em franca ampliação.

Secretaria da Habitação mantém
entregas de moradias em São Paulo
Durante o mês de maio foram entregues de forma administrativa 812 unidades habitacionais pela Secretaria da Habitação
de São Paulo. Também foram
regularizados 519 domicílios,
graças à implantação do trabalho
remoto e da digitalização dos
processos pelo Programa Cidade Legal.
Somente na capital, 704 famílias receberam as chaves da
casa própria, nos seguintes empreendimentos: Cidade Tiradentes (39), residenciais Osório
(365) e conjunto Augusto Ama-

ral (300). Outras 72 casas foram
entregues a novos mutuários do
município de Itariri e 36 em Presidente Venceslau.
As moradias são resultado
da parceria entre o governo
paulista e a União no programa
Minha Casa Minha Vida. Por
meio da Casa Paulista , foram
investidos de R$ 17,5 milhões
nesses imóveis, beneficiando
mais de três mil pessoas. Todas as unidades são destinadas
a famílias com renda mensal de
até R$ 1.800.
Nas entregas do mês foram

adotadas diversas medidas sanitárias necessárias para impedir a
disseminação da COVID-19, entre as quais o atendimento escalonado com hora marcada, a assinatura de contratos em mesas
separadas com distância superior a dois metros e a entrega das
chaves individualmente para o
representante de cada família
contemplada.
Álcool em gel, máscaras e
canetas de uso único também
foram distribuídos nos locais.
Os funcionários usam máscaras
protetoras e luvas e mantém o

distanciamento recomendado.
“Com essa medida, seguimos a
orientação do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, no sentido de evitar aglomerações de pessoas”, explica o
Secretário da Habitação Flavio
Amary.
Cidade Legal
O programa Cidade Legal,
desenvolvido pela Secretaria de
Estado da Habitação, continua
ativo, realizando análises de processos e produzindo documentos que auxiliam na regularização fundiária nos municípios.

Por retomada na segunda, dirigentes
se reúnem com prefeito de SP
Os presidentes da Federação
Paulista de Futebol (FPF) e de
Corinthians, Palmeiras e São
Paulo se reuniram na quinta-feira (11) pela manhã com o prefeito da capital paulista, Bruno
Covas, para entregar o protocolo de retomada gradual de treinos. O documento será encaminhado para análise da vigilância
sanitária. Em videoconferência
realizada na quarta-feira (10), a
FPF e os 16 clubes que integram
a primeira divisão (Série A1) do
Campeonato Paulista definiram
a próxima segunda-feira (15)
para retorno conjunto às atividades, paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus (covid19).
Segundo comunicado divulgado pela federação, as outras 13
equipes que disputam o torneio
também se reunirão com as prefeituras das respectivas cidades.
Apesar do protocolo elaborado
pela comissão médica da FPF e
médicos dos clubes indicarem a
data para volta aos treinos, é necessário ter o aval das autoridades de saúde municipais e do
governo paulista. O Santos, por
exemplo, teve uma primeira conversa com a prefeitura local, que,

agora, “aguarda a formalização
de uma proposta do clube para a
retomada de suas atividades de
acordo com os protocolos de
segurança e higiene”.
Entre as equipes da Série A1,
apenas o Red Bull Bragantino tinha reiniciado os treinos, alegando ter sido liberado pela prefeitura de Bragança Paulista (SP)
e afirmando que seguiu “todas as
recomendações das organizações governamentais e de saúde”
e apresentou um “protocolo
completo” ao poder público. A
retomada antecipada não agradou
aos demais times. Conforme a
nota da FPF, após a videoconferência de quarta-feira, o clube
concordou em paralisar os trabalhos e retornar em conjunto
com as demais agremiações.
O estado de São Paulo está
desde 24 de março em quarentena. Na quarta-feira (10), o período foi prolongado até o próximo dia 28 de junho. Desde o
início do mês, o Governo colocou em prática um protocolo
gradual e regionalizado para reabertura de atividades em cinco
fases. Quanto mais avançada a
etapa, maior a flexibilização autorizada. O estágio de cada área

é atualizado a cada 14 dias.
A maior parte do Estado se
encontra na segunda fase, que
permite a reabertura de concessionárias, escritórios, comércio
e shoppings, com restrições. A
região de Ribeirão Preto (SP),
que também estava nesse estágio
há duas semanas, teve piora nos
indicadores de casos confirmados da covid-19 e óbitos e foi
reclassificada à fase um, que libera apenas o funcionamento de
serviços essenciais. O retrocesso da região pode interferir, por
exemplo, no planejamento para
retomada das atividades no Botafogo de Ribeirão Preto.
O protocolo médico desenvolvido por clubes e FPF estabelece medidas como higienização e desinfecção dos locais de
treinamento, realização de testes em todos os envolvidos antes das atividades começarem e
a cada mudança de fase e uso
obrigatório de máscara (exceto
aos atletas em atividade física).
O documento ainda prevê o reinício dos treinos com trabalhos
individuais e ao ar livre, que os
profissionais tenham equipamentos de hidratação individuais
e adotem uma rotina “casa-trei-

no-casa”, mantendo isolamento
social.
Em nota divulgada após a
reunião do último dia 5, a Federação defendeu que as orientações indicadas no protocolo de
retomada dos treinos são mais
rigorosas que as previstas para
liberação de atividades (como
shoppings) durante a flexibilização da quarentena paulista. No
mesmo dia, o governador João
Doria disse que não havia previsão para a volta do futebol e demais esportes - a reabertura de
academias, por exemplo, conforme o plano de retomada da economia em São Paulo, está previsto só na quarta e penúltima
etapa.
O Campeonato Paulista está
suspenso desde 16 de março,
quando o Guarani venceu a Ponte Preta por 3 a 2 em Campinas
(SP) - partida disputada já com
portões fechados, como inicialmente ocorrerá quando a competição for reiniciada. O torneio
foi paralisado na 10ª rodada, restando duas para o término da primeira fase. A FPF tem defendido que a competição seja finalizada “em campo”. (Agencia Brasil)
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gui também receberá o reforço
e contará com mais cinco respiradores para criação de novos
leitos de UTI.
Distribuição
O Governador João Doria já
havia anunciado a entrega, nesta
semana, do total de 830 novos
respiradores para hospitais públicos. “Cada respirador entregue significa um novo leito de
UTI aberto na rede pública, seja
municipal ou estadual”, disse
Doria.
“Não há ninguém sem atendimento, nem ficará. Todo o
sistema de saúde do Estado de
São Paulo está absolutamente
sob controle desde o início
desta pandemia, uma medida
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DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  PDLR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD )LVFDO Q 
UHSUHVHQWDGDSHODGXSOLFDWDQH1RWD)LVFDOQUHSUHVHQWDGDSHODVGXSOLFDWDVQVRULXQGDVGD
SUHVWDomRGHDWHQGLPHQWRPpGLFRKRVSLWDODU(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXH
HPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRVGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
HTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR&3& RXRIHUHoDPHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDO
HPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH6LOYDH6RX]DQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D0&$WLW5HFXUVRV+XPDQRV RX0HF7HUFHLUL]DomR/WGD  &13- TXH
%DQFR ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR VDOGR GHYHGRU QD FRQWD FRUUHQWH Q  DJrQFLD  GR
%DQFR RUD DXWRU (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR
VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2020

Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações de Liquidez Imediata - FAF
Direitos Realizáveis a Curto Prazo
Tributos a Compensar
Adiantamentos
Estoques
Ativo não Circulante
Imobilizado
Bens em Construção
Bens Imóveis

2019
2018
13.135.540,89 13.038.812,16
6.275.402,44 6.308.429,56
168.739,68
201.761,04
202,83
202,83
131.036,85
201.558,21
37.500,00
6.106.662,76 6.106.668,52
6.153,89
6.153,89
5,76
6.100.508,87 6.100.508,87
6.860.138,45 6.730.382,60
6.860.138,45 6.730.382,60
6.786.138,45 6.656.382,60
74.000,00
74.000,00

Demonstrações Financeiras - 2019 e 2018
Balanço Patrimonial
2019
2018
Passivo
13.135.540,89 13.038.812,16
Passivo Circulante
123.013,24
72.597,92
Fornecedores Nacionais a Pagar
6.512,17
Obrigações Tributárias
85.513,24
66.085,75
Impostos Retidos a Recolher
14.422,02
15.208,20
Impostos e Contribuições sobre Receitas
55.104,46
50.877,55
Taxas, Impostos e Contribuições
15.986,76
Contas a Pagar/Demais Contas a Pagar
37.500,00
Passivo não Circulante
990.000,00 2.400.000,00
Empréstimos e Financiamentos
990.000,00 2.400.000,00
Patrimônio Líquido
12.022.527,65 10.566.214,24
Capital: Capital Social
3.641.381,00 3.641.381,00
Reservas: Reservas de Lucros
6.911.657,89 5.253.241,17
Resultado Exercício/Apuração Resultado 1.469.488,76 1.671.592,07

A DIRETORIA
Jose Carlos de Oliveira Souza - Contador - CRC 1SP130997/O-5

A íntegra das demonstrações ﬁnanceiras encontram-se
à disposição dos acionistas na sede social.

Demonstração do Resultado
Receita Bruta
Receita com serviços
Outras receitas operacionais
(-) Deduções das Receitas
PIS sobre vendas
COFINS sobre vendas
(=) Resultado Operacional
Bruto/Líquido
Despesas Operacionais
Despesas com serviço de terceiros
Despesas ﬁnanceiras
Despesas tributárias
Despesas Gerais
Lucro Bruto/ Lucro
antes do IRPJ e CSLL
(-) IRPJ
(-) CSLL
Lucro Operacional Líquido

2019
2018
2.010.141,14 2.131.748,61
2.010.141,14 2.126.804,95
4.943,66
(73.370,16)
(77.628,41)
(13.065,93)
(13.824,26)
(60.304,23)
(63.804,15)
1.936.770,98 2.054.120,20
(272.578,88) 175.131,74
(71.313,35)
37.689,13
(1.443,03)
2.210,63
(150.253,93)
87.317,31
(49.568,57)
47.914,67

Balanços patrimoniais
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesa antecipada
Não circulante
Consórcio
Depósito judicial
Caução
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo

2019
5.070.352,81
18.019,61
4.911.103,94
99.644,23
21.246,71
16.949,76
3.388,56
18.849.175,62
12.146,07
2.933,21
10.535,00
18.167.753,00
655.808,34
23.919.528,43

1.664.192,10 1.878.988,46
(136.811,30) 146.144,41
(57.892,04)
61.251,98
1.469.488,76 1.671.592,07

3258-0273
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Urbener Urbanização e Energia S.A. - CNPJ nº 05.899.864/0001-00 - NIRE 35300473221

Rarique Administração e Participação S.A. - CNPJ nº 17.252.553/0001-34

Demonstrações Financeiras dos Períodos ﬁndos em 31 de Dezembro - Valores expressos em reais
2018 Balanços patrimoniais
2019
2019
2018 Demonstração dos Fluxos de Caixa
7.328.378,70 Passivo Circulante
2.649.373,40 4.649.072,95 Resultado líquido do exercício
(204.894,04)
6.518,18 Contas a pagar
1.495.388,28 2.835.286,49 Itens que não afetam o caixa operacional
6.803.091,91 Empréstimos e ﬁnanciamentos
495.184,56 674.448,49 Depreciação e amortização
113.642,64
282.730,29 Salários e obrigações sociais
29.048,88
93.336,47
113.642,64
25.529,56 Impostos, taxas e contri
Fluxo de caixa das atividades operacionais
204.621,33
(Aumento) ou redução em ativos
5.887,43
Contas a receber
1.891.987,97
18.972.906,41
Estoques
183.086,06
21.845,10
Créditos tributários
4.282,85
3.322,33
Depósito judicial
389,12
10.535,00
Adiantamento a fornecedores
187.671,57
18.167.753,00
Consórcio
9.699,03
769.450,98
Despesas antecipadas
2.498,87
26.301.285,11
Contas a pagar
(1.339.898,21)
Salários e obrigações sociais
(64.287,59)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
(179.263,93)
Outras contas a pagar
38.593,57
Impostos, taxas e contribuições a pagar
(247.168,99)
(=) Caixa líquido atividades operacionais 396.338,92
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições imobilizado
Baixas imobilizado
(=) Caixa líquido atividades investimentos
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Empréstimos e mútuos
(525.854,02)
Parcelamentos
141.016,53
(=) Caixa líquido atividades ﬁnanciamentos (384.837,49)
Aumento / redução líquido de caixa
11.501,43
Caixa no início do período
6.518,18
Caixa no ﬁnal do período
18.019,61
Aumento / redução líquido de caixa
11.501,43

2018
(283.645,35)
112.006,73
108.791,97
(1.155.461,65)
452.461,09
(20.326,20)
5.867,67
(51.476,74)
(9.024,12)
(2.917,25)
642.709,23
(926,56)
674.448,49
154.180,68
(313.797,47)
1.069.322,00
(34.121,51)
3.467,53
(23.049,91)
(1.636.739,55)
999.573,11
(663.135,60)
383.136,49
470.240,05
6.518,18
383.136,49

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria do Sindicato Rural de São Paulo, nos termos do Artigo 69, Parágrafo
Primeiro, do Estatuto Social, convoca seus associados quites e em pleno gozo de
seus direitos estatutários, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23
de junho de 2020 (3ª feira), ás 15:30 horas em 1ª (primeira) convocação com a
presença da maioria dos associados em condições de voto e, ás 16:00 horas em 2ª
(segunda) e última Convocação com os associados presentes, nas dependências do
Sindicato Rural de São Paulo, sito a Rua Aroaba, 118 – Vila Leopoldina – São Paulo –
SP, a fim de discutir e votar a seguinte; ORDEM DO DIA: A – Leitura, discussão e
aprovação da Ata da Assembléia anterior. B – Leitura, discussão e aprovação do
Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2019, com o respectivo Parecer do
Conselho Fiscal. São Paulo, 12 de junho de 2020.
Yuichi Ide - Presidente

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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 Certiﬁcados 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 “Emissão”, 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 Coronavírus, 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 58.358.995/000147) 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 seguintes 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 PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE PEDRO MANDARINI LAGO,
REQUERIDO POR SILVIA CRISTINA MANDARINI LAGO E VAGNER LAGO - PROCESSO Nº1120959-47.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara
Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 13/11/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de PEDRO MANDARINI LAGO, CPF 481.113.738-80, declarando-o
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como CURADORES, em caráter DEFINITIVO,
a Sra. Silvia Cristina Mandarini Lago e o Sr. Vagner Lago. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2020.
[12]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EUNICE FALLEIROS
MORAES ALVES, REQUERIDO POR MARIA LUCIA FALEIROS MORAES ALVES - PROCESSO Nº112702492.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Vivian Wipfli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
por sentença proferida em 27/06/2019, com trânsito em julgado em 13/08/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de EUNICE
FALLEIROS MORAES ALVES, CPF 580.135.638-04, declarando-a parcialmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil de natureza patrimonial e negocial, e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Srª Maria Lucia Faleiros
Moraes Alves, CPF nº 580.135.398-49. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de setembro de 2019..
[12]
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
ATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOªSENDOª
CONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
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
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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 Certiﬁcados 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 ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Segunda do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários – Certiﬁcados 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 deﬁnição 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 deﬁnido 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, ﬁcando 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 deﬁnição 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 ﬂuxo 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 ﬁns 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 especíﬁcos 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

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &ULVWLDQH 9LHLUD QD IRUPD GD /HL
HWF )D] 6DEHU D 7HFSRLQW 6LVWHPDV GH $XWRPDomR /WGD &13-   H 0iULR 7DNHVKL 2NX &3)
  TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU &ODUR 6$ HP IDFH GH ,PDJH 6HUYLFH &RPpUFLR
H$VVLVWrQFLD7pFQLFD/WGD &13- IRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLU
GRV  GLDV VXSUD PDQLIHVWHPVH VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD ,PDJH
6HUYLFH &RPpUFLR H $VVLVWrQFLD 7pFQLFD /WGD &13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR
RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO R TXDO VHUi DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 'HFRUULGRV RV
SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR
DUWLJR  ,9 GR &3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
 H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWD3LQWR/LPD=DQHWWDQDIRUPDGD/HLHWF
)D] 6DEHU D 3DXOR GH $UD~MR 3LQWR 1HWR &3) Q  5* Q  TXH &OtQLFD $QLPD  &OtQLFD GH
*LQHFRORJLD 2EVWHWULFLD H 'LDJQyVWLFRV /WGD OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  PDLR
GH   GHFRUUHQWH GR FKHTXH Q  FRQWD  DJrQFLD  GR %DQFR &LWLEDQN 6$ (VWDQGR R UHTXHULGR
HPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGR
LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR
&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV
VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR&3&6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD$ODQ6DOOHV.ROHVQLN0R]RU &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RX
DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURGHQ(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi
UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH
 GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRH
(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD'DQLHOD3D]]HWR0HQHJKLQH&RQFHLomR-Xt]D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$66DPSDLR )HUQDQGHV&RPXQLFDomRH,QIRUPiWLFD/WGD
&13- H$OH[GH6RXVD6DPSDLR &3) TXH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$OKHVDMXL]RXDomR
GH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DEULOGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR
&DSLWDOGH*LURQFDGDVWUDGRLQWHUQDPHQWHFRPRRSHUDomRQ(VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWR
UHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGH
SHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ULVWLDQH9LHLUDQDIRUPDGD/HLHWF
)D] 6DEHU D *0( 7HUFHLUL]DomR GH /RFDomR GH 0mR GH 2EUD (IHWLYD /WGD  0( &13-   H +LOGD
+RJOKDPPHUGRV6DQWRV &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR LQVWUXPHQWR SDUWLFXODU GH FRQILVVmR GH GtYLGD
Q  (VWDQGR DV H[HFXWDGDV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD
DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
 2 'U $OH[DQGUH %XFFL -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63)D]6DEHUD9LYLDQHGD6LOYD6DQWRV &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXP
DMXL]DGD SRU %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 PDUoR GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH   SDJDPHQWR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '(1,6(&$9$/&$17()257(60$57,16QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D)UHGHULF$]L](LG &3) TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOR
OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH
  GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR *LUR )iFLO Q &RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR *LUR
)iFLOQ&RQWUDWRGH&UpGLWR3DUFHODGR*LUR)iFLOQH&RQWUDWRGH&UpGLWR3DUFHODGR
*LUR )iFLO Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP
 GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV
DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHDEULOGHH
 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR$PDUR63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV
3URFHVVR Q  $ 'UD $GULDQD %RUJHV GH &DUYDOKR -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR
)RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR $PDUR63 )D] 6DEHU D (PHUVRQ $SDUHFLGR GD &RVWD 0( &13-   H
(PHUVRQ$SDUHFLGR GD &RVWD &3)   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH %XVFD
H $SUHHQVmR FRQYHUWLGD HP DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GH Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP
TXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5
 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $OH[DQGUH %XFFL QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5D R $$&0$'0'(%(1635235,26(3$57,&,3$&®(6&13-TXHOKHIRLSURSRVWD
XPD DomR FRQGHQDWyULD HP REULJDomR GH ID]HU SURFHVVDGD VRE R ULWR FRPXP SRU SDUWH GH (VPLUQD ,QFRUSRUDGRUD
/WGD DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH HP UD]mR GH LQVWUXPHQWR SDUWLFXODUHV GH &RPSURPLVVR GH 9HQGD H &RPSUD GH
8QLGDGH$XW{QRPDH2XWUDV$YHQoDVILUPDGRVHPGHDJRVWRHGHRXWXEURGHDDXWRUDSURPHWHXYHQGHU
j Up H HVWD REULJRXVH D DGTXLULU D XQLGDGH FRPHUFLDO Q  H D YDJD GH JDUDJHP Q 0 UHVSHFWLYDPHQWH GR
HPSUHHQGLPHQWR GHQRPLQDGR 6XSHULD 3DUDtVR QR HQWDQWR D UHTXHULGD QmR FXPSULX D SUHVWDomR TXH OKH HUD GHYLGD
UHFHELPHQWRGDHVFULWXUDGHYHQGDHFRPSUDGDXQLGDGHDVVXPLQGRRVSDJDPHQWRVGDWD[DFRQGRPLQLDOGRLPSRVWR
SUHGLDO H GDV GHVSHVDV GH FRQVXPR (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6H

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 Certiﬁcados 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 Titulares dos Certiﬁcados 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) (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 10.2, do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da Securitizadora ﬁrmado em 19 de setembro de 2012 (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 02/07/2020, às 10:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma uniﬁcada de
comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-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) Aprovação 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 aﬁrma que não haverá alteração às garantias e demais obrigações do grupo; e (ii) Se aprovada a matéria acima, a aprovação ou não da extinção da Cedente, a realizar-se após a incorporação da Proprietária, de forma que o Imóvel passará a ser de titularidade de fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o n° 11.065.890/0001-36 (“Fundo”), que atualmente detém 100% das ações de emissão da Cedente e da Proprietária; (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 ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) 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 registrado que a Cedente e Proprietária não assumem a obrigação de efetivamente implementar a incorporação e extinção conforme propostas na ordem do dia, ainda que aprovadas, e determinarão a seu exclusivo critério o momento adequado e o prazo para a efetiva implementação de cada uma das matérias da ordem do dia, caso aprovadas. Reforçamos que o link para a participação 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, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários e mandatários) para os e-mails: spestruturacao@simpliﬁcpavarini.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 ﬁns
de quórum de instalação e deliberação das matérias elencadas acima. Não será admitido o envio de instrução de voto previamente 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 representar 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 veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que
seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br., sendo admitida a assinatura das procurações digitalmente.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0065659-20.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tom Alexandre
Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J PRINT COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.531.750/0001-03, e JOÃO WILMSONS, CPF 196.837.208-38, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco do Brasil S.A., CNPJ 00.000.000/
0001-91. 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$ 741.738,82 (agosto/2018), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (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 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 02 de dezembro de 2019.
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, Estado de São Paulo, Dr(a). MÔNICADI
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. Encontrandose 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 1004136-60.2014.8.26.0704A MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GIULIO STANCO COSCINANETO, CPF 053.959.38850 que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, ajuizou
uma AÇÃO DE COBRANÇA, pelo PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 63.064,26 (julho/2014), representado pela nota fiscal de serviço nºs 02393653 e 02542558, das quais
totaliza quantia de R$ 36.966,11, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de
dívida, firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados. Estando o réu em
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
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. 12 e 13/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014785-14.2018.8.26.0003O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Est ado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira
Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GUILHERME FERNANDES DASILVA (CPF
339.661.308-23), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITA L
ALBERTEINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.162,76, (agosto/2018), representado pelo contrato de prestação
de serviços educacionais do Curso Técnico em Enfermagem no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein,
contrato este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2015 Matricula nº 15020316, referente aos meses de abril à junho de 2015, totalizando um débito no valor de R$
1.407,00, não pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente respostas. 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.
12 e 13/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1035997- 78.2016.8.26.0224 O MM. Dr.
Ricardo Felicio Scaff, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. FAZ SABER
a RAS DA SILVA USINAGEM - ME (CNPJ 17.591.081/0001-44) na pessoa de seu representante legal,
RAFAEL ALVES SARTA DA SILVA (CPF 339.509.398-06), que VISION GESTÃO EMPRESARIAL E
FOMENTO MERCANTILLTDAEPP, ajuizou umaAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
objetivando o recebimento da quantia de R$12.006,75 (setembro/2016), representado pelo termo de confissão
de dívida e parcelamento de débitos, celebrado entre as partes em 08/06/2016 e não honrado, Encontrandose os executados em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 03 dias,
paguem o débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 20% do débito será reduzida
pela metade, ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito da autora, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA:
Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial (art. 257 inc. IV do NCPC). Será o
presente edital, por extrato publicado na forma da lei.
12 e 13/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0007735-80.2020.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILARODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)a JOAQUIM BENTO (RG 4811876) e
CARLOS ROBERTO COELHO GONÇALVES (CPF 377.368.998-51), que SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITA L ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma CUMPRIMENTO
DESENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.777.721,61, atualizado até(março/2020),
representado pelas notas fiscais de serviços nºs 01104135 e 01082292, das quais totalizaram um debito na
quantia de R$ 276.748,14, não pago, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de dívida,
firmado entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados ao co executado JOAQUIM
BENTO. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do
novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir
após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos
termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias, para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei.
12 e 13/06
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Novo ministério unificará políticas
de comunicação do governo
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e
o Sistema Nacional de Emprego (Sine) promovem um
hackathon de sexta a domingo para criar soluções visando auxiliar a obtenção de emprego e a promoção do empreendedorismo.
O nome hackathon é utilizado para designar maratonas

onde desenvolvedores de informática criam novos programas
e apps sobre algum tema.
Os produtos serão elaborados por equipes de até seis pessoas. Os organizadores estimulam que elas possuam perfis diversos, como designers, cientistas de dados e especialistas
em negócios, além dos programadores. (Agencia Brasil)

Justiça suspende
nomeação de
presidente do Iphan
O juiz da 28ª Vara Federal
do Rio de Janeiro, Adriano de
Oliveira França, suspendeu a
nomeação e posse de Larissa
Rodrigues Peixoto Dutra para
a presidência do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ela foi
nomeada no dia 11 de maio. O
magistrado atendeu a uma ação
popular movida pelo deputado
federal Marcelo Calero (Cidadania/RJ).
Na decisão, o juiz diz que
Larissa não tem formação profissional capaz para ocupar o
cargo, que estava vago desde o
fim do ano passado após a exoneração da então presidente
Kátia Bogéa. Adriano de Oliveira França destacou que a finalidade da criação do Iphan
definida na Constituição é a
promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, com
o que não se identifica a formação e a experiência profissional da nomeada, apesar dela
possuir “robusto curriculum”
nas áreas de turismo e hotelaria. Para o juiz, isso pode se
configurar como contraposição de interesses.
França acrescentou que
ocupantes da presidência da
autarquia federal, a partir da
Constituição de 1988, tinham
formação em história, arquitetura ou antropologia. “Estes
ramos da ciência mais se coadunam com os componentes
descritos nos incisos do art.
216 da Constituição, o que corrobora para a identificação de
incompatibilidade da nomeada
para o cargo de presidente do
Iphan”, indicou.
Ainda no despacho assinado na quarta-feira (10), o magistrado cita uma manifestação
do Ministério Público Federal
(MPF) que afirma que a indicada não atende os requisitos
legais para a investidura no cargo por não preencher critérios
objetivos estabelecidos em decreto federal como “possuir

título de mestre ou doutor, possuir experiência mínima de cinco anos em atividades correlatas às áreas de atuação do Iphan,
e possuir formação acadêmica
compatível com o exercício da
função”.
O despacho mostra ainda
que a União defendeu a legalidade da nomeação justificando
que Larissa pertence ao quadro
funcional do Ministério do Turismo há 11 anos e ingressou
na pasta por concurso público.
De acordo com o magistrado, o direito fundamental à
Cultura e as formas de proteção ao patrimônio nas diversas formas de expressão não
podem correr o risco de violação direta dos seus valores.
“Nos modos de criar, fazer e
viver; nas criações científicas,
artísticas e tecnológicas; nas
obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços
destinados às manifestações
artístico culturais; e nos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico; não podem se submeter
a elevado risco, seja na violação direta de tais valores por
atendimento a interesses contrários, seja na proteção deficiente do direito fundamental
(art. 216 da constituição de
88). Tais prejuízos, restam
prováveis, ao se indicar, profissional com formação incompatível para o exercício
de elevado mister que é a proteção e promoção desses bens
públicos difusos”, apontou.
O juiz alerta que a nomeação de profissional sem compatibilidade para o exercício
da função de presidente de autarquia com finalidade determinada por lei, pode esvaziar as
funções da instituição, “o que
equivaleria à extinção, por via
transversa, de entidade, a qual
somente pode ser extinta por
lei”. (Agencia Brasil)

Campanha contra trabalho
infantil na pandemia é
lançada no Rio
A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª
Região (Amatra1) lançou esta
semana uma campanha de conscientização da população contra
o trabalho infantil durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Segundo a entidade, é
preciso proteger crianças e adolescentes neste momento de crise econômica.
A campanha foi lançada com
a música Sementes, dos artistas
Emicida e Drik Barbosa. “Dignidade é dignidade, não se negocia”, diz a letra em determinado
momento da canção.
Até as 7h30 de quinta-feira
(11), o vídeo da música já registrava mais de 370 mil visualizações no Youtube.
Para a diretora da Amatra1,
Gloria Mello, é importante dar
uma maior visibilidade à situação das crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade
social no país. “A fim de que a

sociedade, principalmente em
momentos de crise como este,
atue para superar as desigualdades que agravam as vulnerabilidades da infância”, afirmou.
O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado nesta
sexta-feira (12). No mesmo dia,
será realizado um seminário via
internet (com transmissão pelo
canal do Tribunal Superior do
Trabalho no Youtube, a partir das
17h) e será instalada a iluminação do monumento do Cristo
Redentor com a cor azul em homenagem à data, às 19h.
Também estão previstas rodas de conversas virtuais com especialistas até o dia 23. Segundo a Amatra1, o trabalho infantil
é toda forma de atividade laboral realizada por crianças e adolescentes com menos de 16
anos. Jovens a partir de 14 anos
podem atuar - com restrições como aprendizes. (Agencia Brasil)

O governo federal editou
medida provisória (MP) recriando o Ministério das Comunicações. O órgão havia sido incorporado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia durante a gestão de
Michel Temer, em 2016, na formação do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O deputado
Fábio Faria (PSD-RN) ficará à
frente da nova pasta.
O órgão manterá as funções
de política pública que antes estavam na pasta comandada por
Marcos Pontes e ganhou também as atividades de comunicação institucional, até então a cargo da Secretaria de Comunica-

ção (Secom), dirigida por Fábio
Wajngarten que, agora, será o
secretário-executivo do novo
órgão.
Entre as atribuições da Secom está a coordenação da comunicação de governo, das
ações de publicidade e da atuação nas mídias digitais. Vinculada à Secom também está a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), que controla a Agência
Brasil, a TV Brasil e diversas rádios, como a Rádio Nacional, a
Rádio Nacional da Amazônia e a
Rádio MEC.
De acordo com a MP 980,
ficam sob a responsabilidade do
novo Ministério das Comunica-

ções as políticas nacionais de
radiodifusão, de telecomunicações, os serviços postais, a política nacional de comunicação
e divulgação do governo federal,
o relacionamento do Executivo
com a imprensa, a pesquisa de
opinião pública e o sistema brasileiro de televisão pública.
Na quarta-feira (10) à noite,
o presidente Jair Bolsonaro falou na saída do Palácio do Alvorada a respeito da medida. “Não
haverá aumento de despesas, nenhum cargo foi criado a não ser
o ministro. Conversei com Marcos Pontes, não teve nenhum
problema. Não é um profissional do setor, mas tem conheci-

mento, até por aquela vida que
tem junto à família do Silvio Santos”, declarou.
Fábio Faria é genro de Silvio
Santos, empresário que comanda a rede de televisão SBT. Além
disso, é integrante do PSD, partido do centrão com quem o presidente está construindo aproximação para obter base no Congresso.
O presidente Jair Bolsonaro
afirmou ainda que, no caso da
EBC, o intuito é tirar a emissora
da empresa (TV Brasil) do “traço” (termo utilizado para apontar baixa audiência de uma estação de TV) e, em seguida, privatizar a empresa. (Agencia Brasil)

Bolsonaro anuncia veto à proibição
de festa em condomínio por síndico
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quinta-feira (11) nas
redes sociais que vetou oito artigos do projeto de lei aprovado
no Congresso que cria um regime jurídico emergencial durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entre os trechos
vetados está o que impedia a concessão de liminar (decisão judicial provisória) em ações de despejo e o que dava aos síndicos o
poder de restringir o uso de áreas comuns e proibir festas.
O texto final do projeto de
lei 1.179/2020, com todos os

vetos, ainda deve ser publicado
no Diário Oficial da União
(DOU).
Em sua conta no Facebook,
Bolsonaro disse que vetou os Artigos 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18 e 19 do
projeto de lei. Na publicação, o
presidente comentou somente o
veto ao Artigo 11, que conferia
uma série de poderes aos síndicos, inclusive o de proibir reuniões nas áreas exclusivas dos proprietários, com a justificativa de
evitar a propagação da covid-19.
Outro artigo vetado, segundo o anúncio, foi o 9, que proi-

bia, até 30 de outubro, a concessão de liminar ordenando a desocupação de imóveis urbanos
nas ações de despejo abertas a
partir de 20 de março, no início
da pandemia. Também foi vetado o Artigo 17, que previa a redução em ao menos 15% da taxa
cobrada dos motoristas pelos
aplicativos de transporte e o Artigo 18, que aplicava o mesmo
desconto aos custos dos serviços de táxi.
Foi vetado ainda o Artigo 4,
que restringia a realização de
assembleias presenciais por par-

te de algumas pessoas jurídicas
de direito privado, como associações e fundações, que ficavam obrigadas a observar as determinações sanitárias locais.
O presidente vetou também
os Artigos 6 e 7, que tratavam
dos efeitos retroativos da pandemia sobre a execução de contratos; e o Artigo 19, que determinava ao Conselho Nacional de
Trânsito (Conatran) a flexibilização das regras de pesagem de
cargas para facilitar a logística
de transporte durante a pandemia.
(Agencia Brasil)

Vítimas de violência doméstica
poderão fazer denúncia em farmácias
Uma campanha promovida
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB)
pretende incentivar as vítimas de
violência doméstica a denunciarem agressões nas farmácias.
Pela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que foi lançada na quarta-feira (10), basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que
o atendente ou o farmacêutico
entenda tratar-se de uma denúncia e em seguida acione a polícia e encaminhe o acolhimento
da vítima.
A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para
prestar queixa de abusos, seja
por vergonha ou por medo. “A
vítima, muitas vezes, não consegue denunciar as agressões por-

que está sob constante vigilância. Por isso, é preciso agir com
urgência”, disse a presidente da
AMB, Renata Gil, de acordo
com o material da campanha.
Cerca de 10 mil farmácias de
todo o país, filiadas a duas associações do setor, são parceiras
na iniciativa. Segundo o material da campanha, atendentes e farmacêuticos seguirão protocolos
preestabelecidos para lidar com
a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar
nos casos.
Entre março e abril deste
ano, já em meio à pandemia do
novo coronavírus, os casos de
feminicídio cresceram 22,2%
em relação ao mesmo período
do ano passado, de acordo com
um levantamento feito em 12
estados e divulgado na semana

Foto/Violência contra a mulher

Enap realiza
hackathon visando
soluções de emprego

passada pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP).
No mesmo levantamento, o
FBSP apontou queda na abertura
de boletins de ocorrência ligados à violência doméstica. Para
a entidade, os dados do levanta-

mento demonstram que, ao mesmo tempo em que estão mais
vulneráveis durante a crise sanitária, as mulheres têm tido mais
dificuldade para formalizar queixa contra os agressores. (Agencia Brasil)

Governo prorroga emprego das Forças
Armadas na Amazônia Legal
Um decreto assinado na
quarta-feira (10) pelo presidente Jair Bolsonaro, prorrogou por
um mês o emprego das Forças
Armadas na proteção da faixa de
fronteira, nas terras indígenas,
nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais da Amazônia Legal,
região que abrange nove estados.
Com isso, a Operação Verde
Brasil 2, com o emprego de tropas no combate ao desmatamento, fica autorizada a funcionar até
10 de julho. O decreto com a
prorrogação foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
de quarta-feira (10), último dia
do prazo original de um mês

dado para as Forças Armadas atuarem na região sob o regime de
Garantia da Lei e da Ordem.
A prorrogação da operação
por um mês já havia sido adiantada nesta semana pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que
hoje está à frente do Conselho
da Amazônia. Ele disse, porém,
que o ideal seria que a fiscalização da região se tornasse permanente.
“Não adianta só termos operações por um mês ou dois meses. Ideal era estabelecer vinte
bases permanentes de fiscalização na região amazônica”, afirmou na segunda-feira (8), em
Cuiabá.

A operação das Forças Armadas na Amazônia Legal tem um
orçamento inicial de R$ 60 milhões e envolve um efetivo de
3,8 mil profissionais, 110 viaturas, 20 embarcações, 12 aeronaves e conta com bases em Belém, Porto Velho e Cuiabá.
Combate ao desmatamento
As forças federais atuam na
proteção de fiscais do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), que
atuam no combate ao desmatamento e às queimadas ilegais.
Nesta semana, o Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), ligado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação,
revisou para cima os dados do
desmatamento na Amazônia Legal referentes ao período entre
agosto de 2018 e julho de 2019.
A partir de análise de 229
imagens geradas pelo Projeto de
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por
Satélite (Prodes), o Inpe elevou
de 9.762 km2 para 10.129 km2
a estimativa de desmatamento.
Com isso, subiu para 34,4% a
variação na taxa de desmate, em
comparação com o mesmo período do ano anterior. (Agencia
Brasil)

MP autoriza MEC a escolher reitores
temporários durante pandemia
Foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira (10)
a Medida Provisória (MP) 979/
20, que dá ao ministro da Educação a prerrogativa de designar
reitores e vice-reitores temporários das instituições federais
de ensino durante a pandemia de
covid-19.
O texto da MP já está em vigor e precisa ser aprovado pelo
Congresso em até 120 dias para
não perder a validade. Conforme
o texto, o ministro da Educação
não precisa fazer consulta à comunidade acadêmica ou à lista

tríplice para escolha dos reitores.
Segundo a MP, a escolha vale
para o caso de término de mandato dos atuais dirigentes durante o período da pandemia e não
se aplica às instituições federais
de ensino “cujo processo de
consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos dirigentes
tenha sido concluído antes da
suspensão das aulas presenciais”.
Na noite de hoje, o Ministério
da Educação (MEC) divulgou nota
em que diz que a MP é constitucional e não fere a autonomia de universidades e institutos federais.

Lembre sempre de lavar as mãos

“Pelo menos 20 instituições
devem ter mandatos encerrados
até o final do ano – cada mandato dura 4 anos. Nesses casos, o
MEC indicará os reitores e vicereitores em caráter pro tempore
(temporário) até que haja novos
processos eleitorais após o período da pandemia”, diz a nota.
Segundo o MEC, a escolha
obedecerá a critérios técnicos,
como a exigência do título de
doutor do ocupante do cargo,
assim como no rito normal de
eleição. Os reitores e vice reitores serão responsáveis pela
escolha de outros cargos, como
diretores, e essas ocupações
também serão provisórias.
“Cabe acrescentar que as

eleições para o comando de instituições públicas da rede federal de ensino não têm previsão
legal de ocorrerem em ambiente virtual. Isso poderia acontecer
caso a Medida Provisória nº 914
fosse votada pelo Congresso
Nacional este ano, o que não
ocorreu, ou seja, caducou, assim
como a MP da carteira estudantil digital. Essa proposta do governo federal previa eleições
democráticas, com a participação de toda a comunidade acadêmica – professores, técnicos
e alunos. Hoje, com a legislação
vigente, a escolha fica restrita ao
colegiado de cada instituição”,
completa a nota do ministério.
(Agencia Brasil)

