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São Paulo registra terceiro recorde
seguido de casos de covid-19

Bolsonaro aciona comporta do Eixo
Norte da Integração do São Francisco
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Saque-aniversário já pode ser usado
como garantia em empréstimos

Dólar fecha no maior valor
em um mês em dia
de tensões externas
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,46
Venda:       5,46

Turismo
Compra:   5,30
Venda:       5,62

Compra:   6,13
Venda:       6,13

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

14º C

Sábado: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

18º C

13º C

Domingo: Céu
nublado com pos-
sibilidade de garoa
de dia e à noite.

Manhã Tarde Noite

22º C

12º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia e perí-
odos de céu nubla-
do. Noite com
muitas nuvens.

Semana de testes e muita agitação
 nos bastidores da Motovelocidade
Járcio Baldi

O mercado de pilotos para
a temporada 2021 continua
agitado. Pol Espargaró anun-
ciou da saída da KTM. A equi-
pe austríaca não conseguiu
segurar o piloto que deseja ter
uma moto vencedora para
2021. A supremacia nos últi-
mos anos ficou por conta de
Honda e Ducati e o espanhol
disse ter ofertas de ambas as
equipes. Para substituí-lo a
KTM, optou por um piloto
experiente, Danilo Petrucci,
mas ao contrário do que se
esperava o italiano não será
piloto da equipe oficial e sim
da equipe satélite Tech 3.  O
time oficial terá o estreante na
categoria, o sul-africano Brad
Binder e português Miguel
Oliveira, promovido da equi-
pe satélite. A Ducati, até o mo-

mento, definiu apenas o posto de
Jack Miller e negocia com o atu-
al piloto Dovizioso, vice-cam-
peão com a equipe nos últimos
três anos. O entrave para a re-
novação está no seu salário. A
oferta do time vermelho para
2021 seria de 3 milhões de
Euros contra os atuais 6 mi-
lhões anuais. O fato é que a
equipe tem uma moto vence-
dora e necessita de um piloto
à altura para ser campeã. A Du-
cati não tem, entre os pilotos
em atividade, uma boa alterna-
tiva ao italiano. Dovizioso,
caso não renove, dificilmente
continuará no circo da Moto-
velocidade. Uma verdadeira que-
da de braço entre seu “manager”
e a fábrica de Bolonha.  Em meio
a tantas especulações a volta de
Jorge Lorenzo à equipe é venti-
lada por vários jornalistas. Segun-

do uma TV italiana, Lorenzo no
verão de 2019 quando ainda era
piloto da Honda, manteve conta-
to com Gigi Dall’Igna. O enge-
nheiro chefe da Ducati teria ofe-
recido um posto no time da Pra-
mac, com equipamento seme-
lhante ao da equipe oficial. O pi-

loto estaria disposto a ganhar um
salário infinitamente menor que
os 12 milhões anuais ganhos nas
duas temporadas que lá esteve.

Enquanto as negociações não
se definem alguns pilotos e equi-
pes voltaram às pistas. Em Bar-
celona, Jack Miller andou com

uma Ducati V4RS. No circui-
to de Misano sua equipe encer-
rou três dias de testes com o
piloto Michele Pirro. O time
italiano testou  um sistema de
comunicação entre técnicos e
pilotos via fones e microfo-
nes, mantendo um distancia-
mento seguro nos boxes. Um
detalhe que chamou a atenção
nos testes foi a cobertura so-
bre a suspenção dianteira indi-
cando alguma surpresa que a
equipe preparou para a tempo-
rada. Segundo o piloto, a moto
está bastante competitiva para
a estreia em Jerez.  Outras
equipes que também estiveram
presentes no circuito foram
Suzuki, KTM e a Aprilia, que
confirmou seu piloto de testes
Bradley Smith como substitu-
to de Andrea Ianone, suspenso
por dopping.
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Ducati:  Cobertura sobre a suspenção dianteira

Copa Truck já começa valendo taça
A realização da etapa da

Copa Truck em Cascavel neste
final de semana já é um marco
por se tratar da primeira com-
petição de automobilismo no
Brasil realizada desde o início
da pandemia do Coronavírus.
Se sexta-feira no Autódromo
Zilmar Beux foi de preparação
de estrutura e de colocar os
caminhões no chão, o sábado
promete ser de muita velocida-
de e busca por vitória. Afinal, a
etapa também tem um signifi-
cado especial – a conquista de
uma vaga para a Grande Final.

Com a imprevisibilidade de

sedes e calendário, a etapa de aber-
tura da temporada será válida por
duas e já vai definir o campeão de
uma das copas da temporada, com
vaga na grande final. Para os pilo-
tos da AM Motorsport, o desafio
aumenta a expectativa pela reto-
mada e por estar na pista.

“Só de estarmos na pista já é
uma vitória para todos que fazem
parte da Copa Truck. Nosso equi-
pamento é o que há de melhor e
temos um time de pilotos que
tem experiência e qualidade. O
trabalho é para que sempre este-
jamos entre os favoritos e que
isso se confirme dentro da pis-

ta”, comentou André Marques,
que cai estrear o novo caminhão
construído na sede da equipe.

Wellington Cirino também está
bastante otimista para assegurar
bons resultados ao longo da etapa.

“O time de mecânicos traba-
lhou bastante e alguns problemas
que tivemos na temporada passa-
da estão sanados. O nível de con-
fiança para esta temporada é
alto”, disse o representante pa-
ranaense com a marca da Cresol.

Débora Rodrigues também
acredita em uma temporada po-
sitiva depois dos três pódios con-
quistados em 2019.

“A tendência é que o casamen-
to com a equipe e com o equipa-
mento fique mais acentuado. Será
uma temporada muito especial
para mim e para a equipe”, con-
tou a única mulher do grid que leva
a marca da Cerveja Império.

Estreia
O mais novo piloto da equipe,

Valdeno Brito, entra pela primeira

vez no caminhão Mercedes-
Benz neste sábado para encarar
as sessões de treinos e a primeira
corrida. Ele garante estar muito
motivado para a estreia.

“É um novo desafio, e isso
me motiva. Estou chegando
para buscar dar o melhor na pis-
ta com a consciência de que ain-
da preciso aprender bastante
com os outros pilotos do time.

Portugal volta a
implementar
medidas de
lockdown
em Lisboa

Moradores de diversas re-
giões da grande Lisboa terão de
voltar para dentro de casa a par-
tir da semana que vem, enquan-
to autoridades portuguesas li-
dam com uma preocupante
onda do novo coronavírus nas
periferias da cidade, anunciou
o governo na quinta-feira (25).

Pessoas que vivem em áre-
as afetadas da capital - que re-
presentam um total de 19 regi-
ões que não incluem o centro de
Lisboa - poderão deixar suas ca-
sas apenas para comprar produ-
tos essenciais, como alimentos
e medicamentos, e para se des-
locarem ao trabalho. Página 3

Texas suspende
reabertura

devido a aumento
de casos de
covid-19

O governador do Texas, Greg
Abbott, disse na quinta-feira (25)
que está suspendendo tempora-
riamente a reabertura gradual do
estado norte-americano devido
a um salto recente de infecções
e de hospitalizações decorrentes
da covid-19.                  Página 3

O saque-aniversário, moda-
lidade de saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), poderá ser usado como
pagamento ou garantia de em-
préstimos. A partir desta sexta-
feira (26), os bancos podem
operar essa linha de crédito.

Segundo o Ministério da
Economia, o trabalhador que
estiver com a modalidade de
saque-aniversário vigente po-
derá conceder autorização às
instituições com as quais con-
trate ou pretenda contratar a

alienação ou cessão fiduciária
do seu saque anual para que
acessem as informações
cadastrais e financeiras de sua
conta vinculada relativas a va-
lores do saque-aniversário.

A totalidade do saldo pode-
rá ser dada em garantia, o que
permite ao trabalhador conse-
guir o máximo de financiamen-
to com base no saque-aniver-
sário a que tem direito. Quan-
to às taxas de juros, será usa-
do o teto do consignado no ser-
viço público.             Página 3

Página 3

Num dia de tensões no merca-
do externo em torno da pandemia do
novo coronavírus, o dólar fechou no
maior valor em um mês, e a bolsa de
valores caiu. O dólar comercial en-
cerrou na sexta-feira (26) vendido a
R$ 5,465, com alta de R$ 0,137
(+2,58%). A cotação está no nível
mais alto desde 22 de maio, quando
tinha fechado em R$ 5,574.

Essa foi a terceira subida seguida
do dólar, que operou em alta durante
toda a sessão. A divisa acumula valo-
rização de 2,76% na semana e de

36,19% em 2020. O euro comercial
fechou o dia vendido a R$ 6,136, com
alta de 2,07% e no maior valor desde
20 de maio. A libra esterlina comer-
cial subiu 1,27% e encerrou a sessão
vendida a R$ 6,748.

O Banco Central (BC) atuou
no mercado, mas não conseguiu
segurar a cotação. A autoridade
monetária vendeu US$ 502,5
milhões das reservas internaci-
onais e rolou (renovou) US$ 600
milhões de contratos de swap
cambial – venda de dólares no

mercado futuro – que venceriam
em agosto. O BC também rolou
US$ 1,5 bilhão de leilões de li-
nha, quando dólares das reservas
internacionais são vendidos com
o compromisso de serem re-
comprados meses depois.

No mercado de ações, o dia
foi marcado por perdas. O índice
Ibovespa, da B3 (a bolsa de valo-
res brasileira), encerrou esta sexta
aos 93.834 pontos, com recuo de
2,24%. O indicador fechou a se-
mana com queda de 2,83%.

O Ibovespa seguiu o merca-
do externo. O índice Dow Jones,
da Bolsa de Nova York, caiu 2,84%
num dia de reversão de expectati-
vas em torno da evolução da pan-
demia de novo coronavírus nos
Estados Unidos, onde diversos es-
tados estão registrando aumento
no número de novos casos. O go-
verno do Texas ordenou o fecha-
mento de vários tipos de negóci-
os, após o ressurgimento de ca-
sos no estado. (Agência Brasil)
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A capital paulista entrou na
fase amarela do Plano São
Paulo e vai poder, a partir da
próxima semana, reabrir ba-
res, restaurantes e salões de
beleza. Apesar disso, o prefei-
to de São Paulo, Bruno Covas,
disse que houve uma reco-
mendação do Centro de Con-

Capital paulista reabrirá
bares e restaurantes a partir

de 6 de julho
tingência do Coronavírus em
São Paulo para que a capital
espere por mais uma semana
– e confirmando a manutenção
na fase amarela na próxima
sexta-feira (3), poderá então
reabrir bares, restaurantes e
salões de beleza a partir do dia
6 de julho.                   Página 2

Conselho reúne dicas para
entrega da declaração do

Imposto de Renda

Covid-19
Brasil tem 2º dia com maior

registro de novos casos
O Brasil teve o segundo dia

com maior numero de novos
casos de covid-19 registrados
no balanço divulgado na sex-
ta-feira, (26) pelo Ministério

da Saúde. Foram 46.860 pes-
soas infectadas, 1.274.974  de
casos confirmados, 697.526
recuperados e 55.961 faleci-
mentos pelo coronavírus.
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Governo de SP e Sebrae disponibilizam
microcrédito para empreendedores

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Para auxiliar os empreende-
dores formais e  informais a atra-
vessarem a crise provocada pela
pandemia de coronavírus, o Go-
verno de São Paulo disponibiliza
uma linha de microcrédito orien-
tado do Empreenda Rápido com
condições especiais. Desde o iní-
cio da pandemia, foi anunciado
R$ 50 milhões subsidiados em
parceria com o Sebrae-SP.

“Estamos oferecendo este
recurso como forma de financi-
amento para auxiliar todos os
empreendedores e empreende-

doras paulistas no enfrentamen-
to da pandemia. As medidas de
controle de fluxo de circulação
de pessoas vêm juntamente com
as econômicas”, afirma a Secre-
tária de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patricia Ellen.

Terão acesso ao crédito so-
mente os microempreendedores
que concluíram o curso de qua-
lificação no programa Empreen-
da Rápido, e não possuam res-
trições cadastrais no CNPJ e
CPF. São R$ 15 milhões dispo-
nibilizados a juro zero. O empre-

endedor pode solicitar linha de
crédito de até R$ 15 mil, com até
24 meses para pagamento e ca-
rência de um a três meses. O res-
tante do valor anunciado, R$ 35
milhões, serão para empréstimos
com juros de 0,35% ao mês.

No programa, os cursos são
de qualificação técnica e empre-
endedora, oferecidos pelo Cen-
tro Paula Souza, através do Via
Rápida, e Sebrae-SP. Estão dis-
poníveis diversos cursos para
ajudar o empreendedor a melho-
rar sua produtividade, reduzir

custos e gerenciar o negócio,
sempre com aulas direcionadas
para cada momento empresari-
al. As inscrições podem ser rea-
lizadas no site
www.empreendarapido.sp.gov.br.

Os financiamentos são vol-
tados a pessoas jurídicas com
sede no Estado de São Paulo,
micros e pequenos negócios
formais (MEI, ME, LTDA, EI-
RELI). A solicitação de crédito
pode ser realizado remotamen-
te pelo site
www.bancodopovo.sp.gov.br.

Capital paulista reabrirá bares e
restaurantes a partir de 6 de julho

A capital paulista entrou na
fase amarela do Plano São Pau-
lo e vai poder, a partir da próxi-
ma semana, reabrir bares, restau-
rantes e salões de beleza. Apesar
disso, o prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, disse que houve
uma recomendação do Centro de
Contingência do Coronavírus em
São Paulo para que a capital es-
pere por mais uma semana – e
confirmando a manutenção na
fase amarela na próxima sexta-
feira (3), poderá então reabrir
bares, restaurantes e salões de
beleza a partir do dia 6 de julho.

Segundo Covas, a prefeitura
vai aproveitar a próxima semana
para conversar e dialogar com os
setores que estarão autorizados
a funcionar na fase amarela. “Du-
rante a semana que entra, vamos
conversar e dialogar com os se-
tores que podem voltar a funci-
onar na fase 3. Vamos assinar os
protocolos [para a reabertura]
para que eles possam, portanto,
aguardar o resultado da sexta-
feira da semana que vem. E se o
resultado da sexta-feira que vem
confirmar o município na fase 3,
amarela, eles vão poder reabrir
a partir do dia 6 de julho”, expli-
cou o prefeito.

Na sexta-feira, (26), o gover-
no de São Paulo apresentou uma

nova atualização do Plano São
Paulo, plano de retomada da ati-
vidade econômica do estado de
São Paulo – e que começou a ser
feito a partir do dia 1º de junho.
O Plano São Paulo é dividido em
cinco fases que vão do nível má-
ximo de restrição de atividades
não essenciais (vermelho) a eta-
pas identificadas como controle
(laranja), flexibilização (amare-
lo), abertura parcial (verde) e nor-
mal controlado (azul). O Plano
São Paulo também é regionaliza-
do, ou seja, o estado foi dividido
em 17 regiões e cada uma delas
é classificada em uma fase.

Com a nova atualização do
Plano São Paulo, grande parte do
estado foi classificada na fase 1-
vermelha. Com isso, as regiões
de Araçatuba, Bauru, Franca,
Marília, Piracicaba, Presidente
Prudente, Registro, Ribeirão
Preto e Sorocaba terão que se
manter em quarentena e só po-
derão reabrir atividades conside-
radas essenciais como de logís-
tica, abastecimento, saúde e se-
gurança. Isso ocorreu, sobretu-
do, pelo aumento no número de
casos, enquanto na região de Pi-
racicaba, houve também aumen-
to expressivo de óbitos. “Temos
um crescimento muito impor-
tante da epidemia [no interior]

que se traduz tanto no número de
casos quanto no de internações
e de óbitos. Por isso está sendo
feito um trabalho muito grande
de controle da epidemia e me-
lhoria da capacidade hospitalar”,
disse Patricia Ellen, secretária
estadual de Desenvolvimento
Econômico.

Já a capital paulista e duas
regiões metropolitanas – a su-
deste e a sudoeste, entraram na
fase amarela. A região sudeste da
Grande São Paulo engloba os
municípios de Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André, São Bernar-
do do Campo e São Caetano do
e a do sudoeste engloba as cida-
des de Cotia, Embu, Embu Gua-
çu, Itapecerica da Serra, Juqui-
tiba, São Lourenço da Serra, Ta-
boão da Serra, Vargem Grande
Paulista. “Vemos que na capital
e na região metropolitana houve
melhora significativa da epide-
mia. Notamos isso na ocupação
de leitos, na queda de interna-
ções e menor variação de casos.
Na capital, inclusive, teve redu-
ção do número de óbitos em re-
lação à semana anterior”, falou
Patricia Ellen.

Na fase amarela, bares, res-
taurantes e salões de beleza e
barbearias poderão reabrir, mas

com limitação de 40% do públi-
co e horário reduzido de funci-
onamento, podendo funcionar
por apenas seis horas. Já os sho-
ppings centers e comércio de
rua, que poderiam abrir já na fase
laranja, poderão agora ampliar o
horário de funcionamento de
quatro para seis horas por dia,
além de poder ampliar também
sua capacidade, de 20% a 40%.

As demais regiões do esta-
do estão na fase laranja. Estão
nessa fase as regiões de Araraqua-
ra, Baixada Santista, Barretos,
Campinas, São João da Boa Vis-
ta, São José do Rio Preto, Tauba-
té e três regiões metropolitanas:
Grande São Paulo Norte (Franco
da Rocha), Grande São Paulo
Leste (Alto Tietê) e Grande São
Paulo Oeste (Osasco). A fase la-
ranja prevê reabertura de 20% da
capacidade de escritórios em ge-
ral, imobiliárias, comércio de
rua, shoppings e concessioná-
rias por quatro horas diárias.

Apesar da flexibilização, o
governador de São Paulo, João
Doria, anunciou na sexta-feira,
(26) a prorrogação da quaren-
tena em todo o estado de São
Paulo até o dia 14 de julho. É a
sexta vez que a quarentena é
prorrogada no estado.  (Agên-
cia Brasil)

São Paulo registra terceiro recorde
seguido de casos de covid-19

Pela terceira vez nesta se-
mana – e de forma consecu-
tiva –, o estado de São Paulo
bateu o recorde de casos con-
firmados de infecção pelo
novo coronavírus em um úni-
co dia, com a notificação de
mais 9.921 registros  nas úl-
timas 24 horas. Apesar disso,

o governo paulista diz que o
número de novos casos está
dentro das projeções espera-
das para o mês de junho.

Com isso, o estado soma
agora 258.508 casos confir-
mados de covid-19, a doença
provocada pelo novo corona-
vírus. Até agora, 41.693 pes-

soas foram curadas da doen-
ça após receber alta médica.

O estado de São Paulo
contabiliza até agora 13.966
óbitos em consequência do
novo coronavírus. Há ainda
5.666 pessoas internadas em
unidades de terapia intensiva
(UTIs) de todo o estado em

casos suspeitos ou confirma-
dos de covid-19,  a lém de
8.274 pessoas internadas em
enfermarias.

A taxa de ocupação de
leitos de UTI no estado está
em 65,4% e, na Grande São
Paulo, em 67,7%. (Agência
Brasil)

Iniciativa privada e Governo do
Estado iniciam trabalho integrado

para inovar o agro
Representantes do Governo

de São Paulo, de universidades
e da iniciativa privada se inte-
gram para inovar e resolver pro-
blemas do agronegócio paulis-
ta. Assim pode ser resumida a
iniciativa encabeçada por três
institutos de pesquisa ligados à
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado junto a uni-
versidades e instituições de pes-
quisa do Brasil e do exterior,
além de empresas do agro.

A junção de esforços tem
objetivos claros: desenvolver
ingredientes saudáveis para a in-
dústria de alimentos a partir de
resíduos e coprodutos, aumen-
tar a produtividade, qualidade e
manejo sustentável de citros,
cana e café, além de desenvol-
ver novos bioprodutos para a
agricultura tropical.

Os projetos, que reúnem
mais de 180 pesquisadores e
agentes da iniciativa privada, es-
tão sendo sediados pelo Institu-
to de Tecnologia de Alimentos
(ITAL-APTA), Instituto Agronô-
mico (IAC-APTA) e Instituto
Biológico (IB-APTA). As pro-
postas dos chamados Núcleos
de Pesquisa Orientada a Proble-
mas no Estado de São Paulo
(NPOP) foram produzidas para
atender o Edital Ciência para o

Desenvolvimento lançado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp)
e entregues em 18 de maio de
2020 para avaliação.

O resultado deve ser divul-
gado pela Fapesp até o fim des-
te ano. Enquanto esperam a ava-
liação da Fundação, que poderá
investir recursos por até cinco
anos para a realização dos estu-
dos científicos, as instituições
que abraçaram a ideia começa-
ram em 22 de junho os trabalhos
preparatórios para a boa forma-
ção e gestão dos Núcleos, por
meio do “Kick-Off NPOP”, que
reuniu representantes da pasta,
universidades, institutos e em-
presas parceiras.

Temas preparatórios
O objetivo é trabalhar até o

fim de 2020 em quatro temas
preparatórios: pensamento filo-
sófico dos núcleos, regimento
interno, treinamento e gestão de
projetos com metodologias
ágeis e webinars para dissemi-
nação e polinização de conheci-
mentos entre os integrantes.

“Essa programação aconte-
cerá ao longo dos próximos seis
meses e envolverá academia,
empresas e governo, permitindo
que os núcleos iniciem os seus

trabalhos de pesquisas a partir de
2021, com uma estrutura orga-
nizacional e de governança com-
patíveis com as necessidades e
os desafios da era do conheci-
mento, integrando os três atores
principais da tríplice-hélice da
inovação, formada por Governo,
academia e iniciativa privada”,
explicou Ana Eugênia de Carva-
lho Campos, diretora-geral do
IB, que conduziu o evento.

O secretário de Agricultura
e Abastecimento, Gustavo Jun-
queira, participou da abertura do
kick-off. Ele lembrou do direcio-
namento do Governo de São Pau-
lo de que as instituições de pes-
quisa devam desenvolver trabalhos
em prol do desenvolvimento es-
tadual e para resolução de proble-
mas importantes para o Estado.
“Esse é um direcionamento forte
do Governador João Doria e a Fa-
pesp coroou essa causa, com o
lançamento do edital”, afirmou.

Demandas
Para Junqueira, as propostas

dos três núcleos sediados nos
institutos estão alinhadas com as
demandas do agro mundial, que
na sua visão, tem no futuro, os
ativos biológicos. “O futuro do
agro é biológico, com relações
que passam pelo meio ambien-

te, indústria e agroindústria, além
da ótica econômica”, disse.

A iniciativa também foi co-
memorada por Jiro Nishimura,
presidente da Fundação Shunji
Nishimura de Tecnologia, parcei-
ra dos núcleos. “É a primeira vez
que vejo uma ação como essa
sendo proposta, com a junção da
tríplice-hélice de inovação. Este
é um marco do processo de ino-
vação no agro, em que juntos va-
mos produzir muitos frutos para
a nação”, comemorou.

O evento online também
contou com a presença de Ga-
briela Chiste, secretária-execu-
tiva da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento; Laura Laganá,
diretora superintendente do Cen-
tro Paula Souza; Carlos Graeff,
pró-reitor de Pesquisa da Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp); Chikao Nishimura, di-
retor do CIESP da Alta Paulista;
Francisco Matturro, vice-presi-
dente da Associação Brasileira de
Agronegócios (ABAG); Alexan-
dre Novachi, diretor técnico da
Associação Brasileira da Indústria
de Alimentos (ABIA); Marcos
Antonio Machado, diretor-geral
do IAC, Eloísa Garcia, diretora-
geral do ITAL; e Tsen Chung Kang,
representando a Fundação Shinji
Nishimura de Tecnologia.

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

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também na Internet, desde 1996 pelo
www.cesarneto.com ...  No Twitter @cesarnetoreal  ... Email
cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereador-presidente Tuma (PSDB) e o colega Goulart (PSD),

que representa o empresariado de bares, restaurantes e simila-
res, tão fazendo suas partes pra que os empresários do setor de
bares, restaurantes, similares, hotéis e salões de beleza possam
retomar as histórias das suas vidas

+
PREFEITURA (SP)
Chegando os 100 dias de quarentena, Bruno Covas (PSDB)

vai fechando o hospital de campanha do Pacaembu, por conta da
queda dos casos de Covid 19 e em mais uma semana quer reabrir
bares, restaurantes, hotéis e salões de beleza, desde que a pande-
mia esteja diminuindo na Capital

+
ASSEMBLEIA (SP)
Com a volta aos treinamentos dos clubes da 1ª divisão libera-

da pelo governador Doria (dono do novo PSDB) pro início de
julho 2020, o que diz o deputado (PP) delegado (Polícia Civil)
Olim, já que é destaque no Tribunal de Justiça Desportiva da Fe-
deração Paulista de Futebol

+
GOVERNO (SP)
João Doria segue dominando o novo PSDB ‘liberal de cen-

tro’, uma vez que FHC, Serra e Doria (SP), Tasso (CE) e princi-
palmente Aécio (MG) foram se perdendo nas próprias histórias
dos 30 anos do PSDB. Surgido quase do nada, Doria vai jogar
tudo ou nada à Presidência 2022

+
CONGRESSO (BR)
Projeto de Lei (do Senado), que tentará legislar sobre Liber-

dades, Responsabilidades e Transparências na Internet, seria per-
feito se os provedores não tivessem o monopólio da informação
e desinformações (mentiras fake news). Fosse fácil, países que
são potências já teriam resolvido

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Com aprovação popular mantida, Bolsonaro fatura duplamen-

te com a indicação do novo titular da Educação. É o 1º preto dos
ministros e foi militar na Marinha; Carlos Decotelli parece ter e
ser tudo o que Weintraub não teve e não foi. Quanto a ideologias,
vai conviver com todas, ...

+
(REPÚBLICA)
... embora alinhado aos valores liberais e conservadores. Em

tempo: Wassef, agora ex-advogado do senador (Rio) Flávio Bol-
sonaro, conseguiu juntar Atibaia e Guarujá ao caso Queiroz / Flá-
vio Bolsonaro. Lula (PT) foi condenado pelo sítio e apartamento
das corrupções da Odebrecht

+
PARTIDOS (BR)
Tanto o PDT (foi Brizolista e hoje é do ex-governador do

Ceará Ciro Gomes), como o PSB do ex-governador de São Pau-
lo, Márcio França, seguem mantendo o acordo de um ter o candi-
dato a vice-prefeito em cidades aonde o outro for o mais forte ?
Ou os donos nacionais (família Arraes) vão melar ?

+
HISTÓRIAS
O ex-prefeito de São Paulo, refundador e dono do PSD, se-

gue costurando pra que seu partido seja peça fundamental no apoio
que dará a um dos 2 candidatos que passarem pro 2º turno das
eleições municipais na maior e mais populosa cidade do Brasil.
Este é profissional em tempo integral



Saque-aniversário já pode ser usado
como garantia em empréstimos
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Lembre sempre de lavar as mãos

Portugal volta a implementar
medidas de lockdown

 em Lisboa
Moradores de diversas regiões da grande Lisboa terão de

voltar para dentro de casa a partir da semana que vem, enquanto
autoridades portuguesas lidam com uma preocupante onda do
novo coronavírus nas periferias da cidade, anunciou o governo
na quinta-feira (25). 

Pessoas que vivem em áreas afetadas da capital - que repre-
sentam um total de 19 regiões que não incluem o centro de Lis-
boa - poderão deixar suas casas apenas para comprar produtos
essenciais, como alimentos e medicamentos, e para se desloca-
rem ao trabalho.

“A única forma eficiente de controlar a pandemia é ficar em
casa sempre que possível, manter o distanciamento social a todo
tempo e manter os padrões de proteção e higiene”, disse o pri-
meiro-ministro, Antonio Costa, a jornalistas.

A medida estará em vigor de 1º a 14 de julho, quando será
revisada, de acordo com documento do governo.

Nas 19 áreas definidas, haverá limite de até cinco pessoas
para reuniões, de dez na grande Lisboa e de 20 no resto do país.

O anúncio é feito depois de o governo estabelecer restrições
na terça-feira (23), que incluíram uma ordem para que a maioria
dos espaços comerciais da região metropolitana da capital, ex-
cluindo os restaurantes, seja fechada às 20h todos os dias.

Com 40.415 casos de infecções e 1.549 mortes pelo novo
coronavírus, Portugal é considerado caso de sucesso na luta con-
tra doença. O país começou a suspender as medidas de lockdown
em 4 de maio. (Agência Brasil)

Texas suspende reabertura
devido a aumento de casos

de covid-19
O governador do Texas, Greg Abbott, disse na quinta-feira

(25) que está suspendendo temporariamente a reabertura gradu-
al do estado norte-americano devido a um salto recente de in-
fecções e de hospitalizações decorrentes da covid-19.

“Essa pausa temporária ajudará nosso estado a conter a dis-
seminação até podermos entrar com segurança na próxima fase
de reabertura dos negócios”, disse Abbott em comunicado.

O Texas, segundo maior estado dos Estados Unidos em po-
pulação, teve um dos piores surtos nacionais do novo coronaví-
rus, registrando mais de 5 mil novos casos por três dias seguidos
e batendo recordes sucessivos de hospitalizações de covid-19
durante 13 dias consecutivos.

A proporção de texanos diagnosticados com o vírus aumen-
tou para 10%, o que o torna um dos poucos estados do país com
uma taxa de diagnóstico positivo de dois dígitos.

Abbott disse que os negócios que receberam permissão para
abrir, nos termos das fases anteriores, podem continuar funcio-
nando com os níveis de ocupação designados e de acordo com
os protocolos de padrões mínimos de saúde estabelecidos pre-
viamente. (Agência Brasil)

O saque-aniversário, moda-
lidade de saque do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), poderá ser usado como
pagamento ou garantia de em-
préstimos. A partir desta sexta-
feira (26), os bancos podem
operar essa linha de crédito.

Segundo o Ministério da
Economia, o trabalhador que es-
tiver com a modalidade de sa-
que-aniversário vigente poderá
conceder autorização às institui-
ções com as quais contrate ou
pretenda contratar a alienação ou
cessão fiduciária do seu saque
anual para que acessem as infor-
mações cadastrais e financeiras
de sua conta vinculada relativas
a valores do saque-aniversário.

A totalidade do saldo poderá
ser dada em garantia, o que per-
mite ao trabalhador conseguir o
máximo de financiamento com
base no saque-aniversário a que
tem direito. Quanto às taxas de
juros, será usado o teto do con-
signado no serviço público.

Essa modalidade de garantia
(cessão ou alienação fiduciária
em operações de crédito) foi
autorizada pela Resolução 958,

de 24 de abril de 2020, do Con-
selho Curador do FGTS. No dia
27 de maio deste ano, saiu no
Diário Oficial da União a Circu-
lar nº 909 do Ministério da Eco-
nomia, que torna pública a ver-
são 1 do Manual de Orientação
às Instituições Financeiras per-
tencentes ao Sistema Financei-
ro Nacional, produzido pela Cai-
xa Econômica Federal, agente
operador do FGTS.

Esse manual estabelece as
regras e os procedimentos ne-
cessários para que as institui-
ções possam contratar opera-
ções (http://www.caixa.gov.br/
site/paginas/downloads.aspx,
pasta FGTS - Manuais e Carti-
lhas Operacionais).

Como retirar
O saque-aniversário permite

a retirada de parte do saldo de qual-
quer conta ativa ou inativa do
FGTS a cada ano, no mês de ani-
versário, em troca de não receber
parte do que tem direito em caso
de demissão sem justa causa.

O dinheiro poderá ser reti-
rado até dois meses depois do
mês de aniversário. O valor a ser

liberado varia conforme o saldo
de cada conta em nome do tra-
balhador. Além de um percentu-
al, ele receberá um adicional
fixo, conforme o total na conta.
O valor a ser sacado varia de
50% do saldo sem parcela adi-
cional, para contas de até R$
500, a 5% do saldo e adicional
de R$ 2,9 mil para contas com
mais de R$ 20 mil.

Ao retirar uma parcela do
FGTS a cada ano, o trabalhador
deixará de receber o valor depo-
sitado pela empresa caso seja
demitido sem justa causa. O pa-
gamento da multa de 40% nes-
sas situações está mantido. As
demais possibilidades de saque
do FGTS – como compra de
imóveis, aposentadoria e doen-
ças graves – não são afetadas
pelo saque-aniversário.

O ministério lembra que uma
das regras da nova operação
aprovada pelo Conselho Curador
do FGTS determina que o titular
da conta vinculada que tiver op-
tado pelo saque-aniversário
pode solicitar o retorno à siste-
mática de saque-rescisão so-
mente após encerrados todos os

contratos de cessão e alienação
fiduciária que eventualmente ti-
ver contratado. Além disso, caso
o trabalhador esteja com a mo-
dalidade de saque-aniversário
vigente, mas tenha solicitado a
alteração para a de saque-resci-
são, o retorno a essa modalida-
de deverá ser cancelado pelo tra-
balhador previamente à contra-
tação da operação de crédito.

Aplicativo
No AppFGTS e no site, o tra-

balhador poderá realizar os se-
guintes serviços: autorização de
consulta ao valor do saque-ani-
versário disponível para aliena-
ção/cessão fiduciária; autoriza-
ção para a instituição financeira
consultar e solicitar bloqueio de
parte do saldo da conta FGTS;
acompanhar a evolução da ope-
ração de alienação ou cessão fi-
duciária contratada com a insti-
tuição financeira.

A autorização apresentada
pelo trabalhador para consulta
de saldo e solicitação de blo-
queio terá vigência de acordo
com sua opção de contratação.
(Agência Brasil)

Concessões de crédito recuaram
e juros caíram em maio

Os juros cobrados pelos ban-
cos recuaram em maio, enquan-
to as novas concessões de cré-
dito caíram, informou na sexta-
feira,  (26) o Banco Central
(BC), ao divulgar as Estatísticas
Monetárias e de Crédito.

Empresas e famílias conse-
guiram empréstimos de R$ 289
bilhões dos bancos em maio. Na
série com ajuste sazonal, houve
redução de 3,3% em relação a
abril, resultado das variações de
menos 6,1% para as empresas e
de 1% para as famílias. No acu-
mulado do ano, comparado ao
mesmo período do ano anterior,
as concessões totais cresceram
7,6%, refletindo a elevação em
pessoas jurídicas, 17,7%, e a que-
da em pessoas físicas, de 0,9%.

Empresas
O chefe do Departamento de

Estatísticas do BC, Fernando
Rocha, disse que o capital de
giro correspondeu a cerca de um
terço do crédito livre para as
empresas. Ele acrescentou que
as empresas têm acessado essa
linha “como uma forma de ob-

ter recursos para os desafios que
serão enfrentados nos próximos
meses”, em meio à crise gerada
pela pandemia da covid-19.

Em maio, as concessões de
capital de giro chegaram a R$
33,180 bilhões, menor do que o va-
lor registrado em abril de R$ 44,769
bilhões, mas acima dos recursos li-
berados pelos bancos em maio de
2029, de R$ 18,670 bilhões.

“O crescimento de capital de
giro atende às necessidades das
empresas, porque o aumento das
concessões, mês a mês, mostra
que elas estão acessando [essa
modalidade de crédito]. Mas
muito provavelmente não aten-
de toda demanda das empresas”,
disse Rocha.

Saldo
O estoque de todas as ope-

rações de crédito do sistema fi-
nanceiro ficou em R$ 3,595 tri-
lhões em maio, aumento de 0,3%
em relação a abril, em decorrên-
cia da expansão de 0,7% na car-
teira de pessoas jurídicas, com
saldo de R$ 1,566 trilhão, e da
estabilidade no saldo de pessoas

físicas de R$ 2,029 trilhões. No
ano, o saldo do crédito cresceu
3,4% e em 12 meses, 9,3%.

As modalidades de emprés-
timos são divididas em dois ti-
pos: o crédito livre e o direcio-
nado. No caso do crédito livre,
os bancos têm autonomia para
emprestar o dinheiro captado no
mercado e definir as taxas de
juros cobradas dos clientes. Já
o crédito direcionado tem regras
definidas pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos setores
habitacional, rural, de infraestru-
tura e ao microcrédito.

Taxas de juros
A taxa média de juros para as

pessoas físicas no crédito livre
chegou a 42,7% ao ano, queda
de 1,9 ponto percentual em re-
lação a abril. Já a taxa média das
empresas ficou em 14,2% ao
ano, redução de 1,5 ponto per-
centual na comparação com o
mês anterior.

A taxa do crédito pessoal
chegou a 80,9% ao ano, com re-
cuo de 5,5 pontos percentuais
em relação a abril. Os juros do

crédito consignado caíram 0,1
ponto percentual para 20% ao ano.
A taxa do cheque especial chegou
a 117,1% ao ano, queda de 2,5
pontos percentuais em relação a
abril. Os juros médios do rotativo
do cartão de crédito chegaram a
303,4% ao ano, com queda de
10,3 pontos percentuais.

No caso do crédito direcio-
nado, a taxa média tanto para as
empresas quanto para pessoas fí-
sicas ficou em 7,3% ao ano, com
aumento de 0,2 ponto percentual
em relação a abril para as empre-
sas e recuo de 0,1 ponto percen-
tual para as pessoas físicas.

Inadimplência
A inadimplência, considera-

dos atrasos acima de 90 dias,
para empresas e famílias, ficou
estável em maio. O índice ficou
em 5,5% para as pessoas físicas
e 2,4% para as empresas, no caso
do crédito livre. No crédito dire-
cionado, a inadimplência recuou
0,3 ponto percentual para as fa-
mílias, ficando em 2,1%. E para
as empresas, manteve-se em
2,1%. (Agência Brasil) O Índice Nacional de Cus-

to da Construção - M (INCC-
M), medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), subiu
para 0,32% em junho. A taxa
é superior à observada em
maio (0,21%). Com isso, o
indicador acumula taxas de in-
flação de 1,69% no ano e de
4,01% em 12 meses.

Inflação da construção sobe
para 0,32% em junho

Os materiais e equipamen-
tos tiveram a maior variação de
preços (0,81%), com destaque
para as altas dos materiais para
instalação elétrica (2,73%) e
hidráulica (2,04%).

Os serviços tiveram inflação
de 0,19% no mês. Já a mão de
obra manteve o mesmo preço do
mês anterior. (Agência Brasil)

Covid-19: comércio e
construção recuperam

parte da perda
de confiança

Os índices de Confiança do
Comércio e da Construção re-
gistraram altas em junho e re-
cuperaram parte das perdas de
março e abril, ocorridas em ra-
zão da pandemia da covid-19.
O índice do comércio cresceu
17 pontos na passagem de
maio para junho e chegou a
84,4 pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos. A pesquisa
foi feita em todo o país pela
Fundação Getulio Vargas - FGV.

Somando o resultado de ju-
nho com o obtido em maio,
quando também houve alta da

confiança, o indicador recupe-
rou 60% da perda ocorrida en-
tre março e abril, quando come-
çaram as medidas de isolamen-
to social provocadas pela pan-
demia.

A alta de junho da confiança
do comércio foi puxada pelo Ín-
dice de Expectativas, que mede
a percepção do empresariado
sobre o futuro e que cresceu
20,6 pontos, passando para 87,5.
O Índice da Situação Atual, que
mede a satisfação com o presen-
te subiu 12,7 pontos e passou
para 82 pontos. (Agência Brasil)

Conselho reúne dicas para entrega
da declaração do Imposto de Renda

O Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) reuniu as prin-
cipais dúvidas sobre o Imposto de
Renda Pessoa Física para ajudar
os contribuintes na reta final da
declaração. O prazo, que termina
todos os anos no dia 30 de abril,
foi prorrogado em 2020 para 30
de junho em virtude da pandemia
do novo coronavírus.

A declaração de Imposto de
Renda é obrigatória para quem
recebeu rendimentos tributáveis
superiores a R$ 28.559,70; rece-
beu rendimentos isentos, não tri-
butáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi
superior a R$ 40 mil; obteve, em
qualquer mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto,
ou realizou operações em bolsas
de valores, de mercadorias e de
futuros.

Confira as principais dicas do
CFC para o contribuinte:

Diferenças entre erros e
avisos

Os avisos que aparecem no
momento do preenchimento da
declaração não impedem a trans-
missão do documento, enquanto os
erros não permitem a transmissão
pelo sistema da Receita Federal.

“Dessa forma, todos os erros
devem ser corrigidos, como CPF
e CNPJ das despesas dedutíveis,
dados dos dependentes e das fon-
tes de rendimentos. Os avisos,
como número do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU)
e do Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Renavam),
podem ser informados no próxi-
mo ano. Se for preciso precisar

retificar por algum motivo, deve-
se aproveitar e incluir”,explica o
contador Adriano Marrocos, do
conselho.

Sempre que precisar, reti-
fique

As retificações do documen-
to podem ser feitas quantas ve-
zes for necessário para a entrega
da declaração exata. Conforme
Marrocos, caso a pessoa tenha
deixado de incluir algum dado que
requeira a retificação, deve fazê-
lo de imediato. “Inclusive, ainda
que a Receita Federal identifique
uma pendência, há um prazo para
o contribuinte reconhecer e reti-
ficar, arcando com eventuais dife-
renças a serem pagas, antes que a
própria instituição instaure um
auto de infração, o que evita a co-
brança de multa por ato adminis-
trativo”, explica Marrocos.

Ele diz que quando o contri-
buinte preenche a declaração,
deve optar pelo modelo simpli-
ficado ou o modelo completo. “A
troca do modelo só pode ser fei-
ta até a data do envio obrigatório,
que é 30 de junho. Após essa data,
se a retificação indicar que a sua
escolha não levará a um menor
pagamento ou maior restituição,
ela deverá ser mantida como ori-
ginalmente escolhido”.

Contribuinte pode parce-
lar pagamento

Caso o contribuinte tenha
imposto a pagar, pode parcelar o
valor em até oito vezes, segundo
o CFC. Mas devem ser observa-
das duas condições: o valor do
imposto a ser pago deve ser  de,
no mínimo, R$ 100,00, e as par-

celas não poderão ser inferiores
a R$ 50,00. “Para imposto a pa-
gar entre R$ 10,00 e R$ 100,00,
o pagamento será em cota única”,
diz o contador.

É preciso considerar que as
parcelas serão atualizadas pela
variação da taxa Selic (atualmen-
te em 2,25% ao ano) e acresci-
das de 1% de juros. Quem optar
pelo parcelamento e, posterior-
mente, mudar de ideia, pode fa-
zer a mudança para cota única na
página da Receita Federal no ser-
viço Meu Imposto de Renda –
Extrato da DIRPF.

Prazo para doações
Até o dia 30 de junho é pos-

sível fazer doações para os fun-
dos da criança e do adolescente
e para os fundos do idoso direta-
mente na declaração. As doações
podem ser feitas nos três níveis
administrativos (nacional, esta-
dual ou municipal), sendo neces-
sário informar o destino (estado,
Distrito Federal ou município) e
o valor. Os limites são de 3% do
Imposto de Renda devido, apura-
do na declaração, para os fundos
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e de até 3% para os fun-
dos dos Direitos do Idoso.

Malha fina
Se por alguma inconsistência

a declaração do Imposto de Ren-
da ficar retida, isso significa que
o cidadão caiu na malha fina e a
declaração ficará na Receita até
serem feitos os ajustes.

De acordo com Marrocos, as
inconsistências mais comuns são
ausência de informação de ren-
dimento recebido, principalmen-

te pelos contribuintes com mais
de uma fonte (mais comum são
dois empregos), ou falta de da-
dos sobre plano de saúde com
toda a família, quando muitas ve-
zes os membros da família não
são dependentes.

Para resolver a questão, o ci-
dadão pode procurar um contador
ou acessar o site da Receita Fe-
deral na opção Malha Fiscal –
Atendimento que direciona para
o e-Defesa, o serviço eletrônico
para juntar documentos em pro-
cesso fiscalizatório ou pedir a
antecipação da análise da decla-
ração. Em seguida, deve acessar
o Malha IRPF – Pendências, para
contribuintes que estejam com a
declaração retida em malha fis-
cal, ou o Meu Imposto de Renda
(Extrato da DIRPF) que leva a um
ambiente onde é possível identi-
ficar todo o trabalho sobre a de-
claração, inclusive pendências”,
diz em nota o CFM.

Perda de prazo
No caso de perder o prazo de

entrega da declaração, deve-se
pagar uma multa, que é de R$
165,74 ou 20% do imposto de-
vido, o que for maior.  Em segui-
da, é necessário e importante en-
tregar a declaração.

“Não há diferença em relação
ao prazo. Com um dia ou 20 de
atraso, a multa será a mesma.
Ocorre que quanto mais demorar a
regularizar, mais provável será a
instauração de um processo de fis-
calização e suas consequências.
Assim, procurar um profissional,
contador ou técnico em contabili-
dade será de grande valia”, diz Adri-
ano Marrocos. (Agência Brasil)

AAJR Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 31.907.982/0001-23

FATO RELEVANTE
AAJR Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. (“AAJR”), João Baptista Peixoto Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade 
RG nº 2148148-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 455.281.956-91, residente e domiciliado à Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 8, apartamento 10, bairro 
Jardim Panorama, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.679-010 (“João Baptista”) e Valdemir Batista de Anunciação, brasileiro, casado, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.190.010-5-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 271.296.928-63, residente e domiciliado à Estrada do 
Campo Limpo, nº 560, Bloco S. Francisco 3, apartamento 34, bairro Vila Prel, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05.777-000 (“Valdemir”), 
informam ao mercado em geral que os Srs. João Baptista e Valdemir adquiriram na presente data, de Alexandre Jorge Chaia, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 067632539-IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 868.240.407-97, residente e domiciliado à Rua Coronel Lisboa, nº 395, 
Apartamento 61B, bairro Vila Mariana na cidade e estado de São Paulo, CEP: 04.020-040; Raphael Fontes Tamietto Galhano, brasileiro, solteiro,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6951744 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.072.608-66, residente e domiciliado à Rua Peixoto 
Gomide, nº 493, Apartamento 203, bairro Jardim Paulista na cidade e estado de São Paulo, CEP: 01.409-001; Alexandre Fontes Tamietto Galhano, brasileiro, 
solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6951743 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 318.751.518-50, residente e domiciliado à Rua 
Peixoto Gomide, nº 493, apartamento 203, bairro Jardim Paulista na cidade e estado de São Paulo, CEP: 01.409-001, e Daniel Carlos Guilherme da Silveira,
brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8961015 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.730.857-08, residente e 
domiciliado à Avenida Padre Antônio Tomas, nº 3223, Apartamento 2100, bairro Cocó na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP: 60.192-120, a totalidade 
das 53.650 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em que se divide o capital social da AAJR, passando a serem seus atuais acionistas. A quantidade 
de 53.113 ações, representadas por 21.460 ações do sr. Alexandre Jorge Chaia, 10.730 ações do sr. Raphael Fontes Tamietto Galhano, 10.730 ações do 
sr. Alexandre Fontes Tamietto Galhano e 10.193 ações do sr. Daniel Carlos Guilherme da Silveira foram adquiridas por João Baptista pelo valor de
R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), sendo R$ 1,0251 (um real e duzentos e cinquenta e um décimos de milésimos de 
real) por ação, e este valor será pago em 5 parcelas mensais, sendo a última parcela para o mês de setembro. A quantidade de 537 ações do sr. Daniel Carlos 
Guilherme da Silveira foram adquiridas por Valdemir pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), sendo R$ 1,0251 (um real e duzentos e
cinquenta e um décimos de milésimos de real) por ação, e este valor será pago em 5 parcelas mensais, sendo a última parcela para o mês de setembro.
A referida aquisição se deu pelo interesse de compra e, consequentemente, administração da companhia por parte do João Baptista e Valdemir, a qual foi 
analisada e aceita pelos acionistas da AAJR. O João Baptista e o Valdemir não têm interesse de promover o cancelamento do registro da companhia aberta 
da AAJR junto à Comissão de Valores mobiliários - CVM. Face ao exposto acima, a companhia informa ao mercado em geral a alteração da sua razão social, 
endereço e Conselho de Administração deliberados pela ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de junho de 2020. A AAJR informa também 
a alteração nos cargos da Diretoria, deliberada pela ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de junho de 2020. Ambas as atas foram 
enviadas à CVM e estão à disposição para consultas no site da autarquia.

São Paulo - SP, 04 de junho de 2020
AAJR Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.

João Baptista Peixoto Neto - Diretor de Relações com Investidores
Valdemir Batista de Anunciação

João Baptista Peixoto Neto



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 DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. 

Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRA”, “Titulares dos CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula 8.2, em 
especial a cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 20 de setembro de 2018 (“TS”), 
a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a realizar-se no dia 15 de julho de 2020, 
às 10:00h, de forma exclusivamente remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma 
unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625 de 
14 de maio de 2020 (“IN CVM nº 625”). A assembleia será realizada por videoconferência, cujo endereço eletrônico de 
acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente poderão participar aqueles 
que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, para os endereços 
eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções, para deliberar sobre: (i) Em decorrência de solicitação 
formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (“Devedora”) datada de 15 de junho de 2020, aprovar a suspensão do 
pagamento do valor do Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira (conforme defi nida no TS), nos termos da 
cláusula 5.1, item “(ii)” da CPR Financeira, e, por consequência, a concessão da carência das 6 (seis) próximas parcelas 
vincendas da Amortização dos CRA, nos termos da Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas Suspensas”), de 
modo que as Parcelas Suspensas serão diluídas igualmente nas datas de pagamento de Amortização subsequentes até 
17 de outubro de 2022, ressalvo que a Remuneração nesse período será paga normalmente bem como não se alterará 
a Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA, fi cando certo que, em caso de 
aprovação, a Devedora se compromete no prazo de 30 dias, a contar da efetivação da sustação, a efetuar o pagamento 
de prêmio para a totalidade os Titulares dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre o Saldo 
Devedor dos CRA em Circulação, conforme procedimentos operacionais estabelecidos pela B3; e (ii) Autorizar o Agente 
Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que 
se façam necessários para implementar o deliberado no item “(i)”. O material necessário para embasar a deliberação 
dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente fi duciário: 
www.pentagonotrustee.com.br; (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br; e (iv) no endereço eletrônico: https://1drv.ms/u/s!
AtYM3CPnxVVDgYJzSia2Njk76KdJWg?e=OTprL9; A Securitizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que 
o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de Titulares dos CRA que representem, pelo menos, 
50% (cinquenta por cento) dos CRA em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na 
forma da cláusula 8.4 do TS, sendo certo que o quórum de deliberação para o item “(i)” da Ordem do Dia acima é de 90% 
(noventa por cento) dos Titulares dos CRA em circulação (em primeira e segunda convocação), nos termos da cláusula 
8.5.1 “i” do TS, e em relação ao item “(ii)” da Ordem do Dia, de maioria absoluta (50% mais um) dos CRA presentes 
(em primeira e segunda convocação), conforme disposto na cláusula 8.5 do TS. Fica facultado aos Titulares dos CRA o 
proferimento do voto durante a realização da assembleia ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo 
modelo a ser preenchido por cada titular pode ser encontrado no endereço eletrônico da Securitizadora: www.isecbrasil.
com.br. A instrução de voto deverá ser enviada aos endereços eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e 
gestao@isecbrasil.com.br até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os Titulares dos CRA que fi zerem 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 CRA 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 do CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da assembleia. Reforçamos 
que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos Titulares dos CRA que se cadastrarem prévia 
e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação 
(contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para 
os e-mails: assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os Titulares dos CRA poderão se fazer 
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de 
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos 
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas 
as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário e, caso não 
seja possível em razão do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade 
do outorgante. Para que seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato 
com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.
com.br e gestao@isecbrasil.com.br preferencialmente até 03 (três) Dias Úteis de antecedência em relação à data de 
realização da assembleia, podendo ser encaminhada até o horário de abertura.

São Paulo, 29 de junho de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS DA 30ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de junho de 2011, (“Termo de Securitização”), fi rmado 
pela Emissora e pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. 
Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a 
reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, conforme Instrução Normativa da CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.
google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial no dia 16 de julho de 2020 às 10 horas. Inicialmente, 
resta informar, que o mutuário adquiriu em setembro de 2010, o apartamento nº 87, Edifício Giuliano, Condomínio Villa 
Amalfi , situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado na matrícula imobiliária nº 
206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital (“Imóvel”). Para a garantia da obrigação contratual, a 
Brookfi eld Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Cedente 5”) constituiu alienação fi duciária sobre o imóvel. 
Tendo em vista a inadimplência do mutuário de fevereiro de 2012 em diante e exaurida as possibilidades de resolução 
amigável com o mutuário, a Emissora exerceu a opção de solicitação da transferência da garantia de Alienação Fiduciária 
atendida pelas Cedentes. Sendo assim, a Emissora iniciou os procedimentos de execução extrajudicial previstos na lei nº 
9.514/97. Ressalte-se que o procedimento de execução extrajudicial foi iniciado no ano de 2014, porém após inúmeras 
ocorrências negativas na tentativa de intimação do autor da ação, a Emissora foi compelida a ajuizar uma Notifi cação 
Judicial – autos nº 1060008-32.2014.8.26.0002. Insistindo na purgação da mora, a Emissora consolidou o Imóvel em sua 
propriedade em 10 de março de 2016. Ocorre que o mutuário ingressou com a ação revisional de débito (processo nº 
1102077-76.2014.8.26.0100), alegando juros abusivos no saldo devedor do Imóvel, tendo seu desfecho favorável à Cedente 
5 e a Emissora em 28 de maio de 2019. Porém, em virtude do prazo de inadimplência, e a correta aplicação dos juros 
convencionais, encargos e demais penalidades ao saldo devedor, o valor da dívida chegou ao montante de R$ 1.751.210,09 
(um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos). Superada a etapa judicial, realizou-se 
o primeiro e segundo leilões, sendo o primeiro realizado em 16 de agosto de 2019 e o segundo em 19 de agosto de 2019, 
tendo ausência de lançadores interessados na arrematação, sendo assim atualmente o imóvel compõe o Patrimônio 
Separado da operação e o valor de eventual venda será utilizado para o pagamento dos CRI. Se faz necessário destacar que, 
atualmente o valor dos Créditos Imobiliários, bem como das Garantias, são inferiores ao valor do saldo do CRI Subordinados. 
O último relatório mensal da operação contendo os dados fi nanceiros do CRI atualizados será apresentado em assembleia 
previamente as deliberações da Ordem do Dia. Sendo assim, resta o presente edital para a convocação da Assembleia Geral 
de Titulares dos CRI para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorizar a venda do apartamento nº 87, Edifício 
Giuliano, Condomínio Villa Amalfi , situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado na 
matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital (“Imóvel”), por um valor inferior ao 
valor total da dívida constituída pelo mutuário de R$ 1.751.210,09 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e 
dez reais e nove centavos); (ii) caso seja aprovado o item (i), deliberar quanto ao valor mínimo pelo qual o Imóvel poderá ser 
comercializado, tendo em vista que os imóveis da região são comercializados pelo valor aproximado de R$ 772.130,00 
(setecentos e setenta e dois mil, cento e trinta reais), conforme avaliação realizada pela Empresa Sold Intermediações de 
Ativos Ltda., inscrita no CNPJ/ME nº 10.193.312/0001-12, sendo certo que a comercialização do imóvel por um valor menor 
ao da dívida constituída, informada no item acima, aumentará a inadimplência no CRI sem que haja a substituição ou 
inclusão de novos créditos imobiliários; (iii) autorização a Emissora e o Agente Fiduciário a praticar todos os atos e celebrar 
todos os documentos necessários para a efetivação do negócio jurídico mencionado no item (ii). Todos os termos empregados 
ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se 
conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, 
conforme IN CV 625, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial. Para 
viabilizar a participação, os Titulares do CRI deverão encaminhar aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.com.br, 
gestaocri@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência 
à data marcada para a realização da Assembleia, cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o caso, 
comprovação de poderes para representação, devidamente assinados e com fi rma reconhecida. Após a validação da 
documentação encaminhada, a Emissora encaminhará o link para acesso à Assembleia. Não será permitido o envio prévio 
de instrução de voto para participação em Assembleia. Para participação e manifestação dos votos, os Titulares dos CRI 
deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da 
Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à 
Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, 
mediante identifi cação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, 
na qual será permitida a comunicação entre os Titulares dos CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos 
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente 
gravada. O registro em ata dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, 
cujas assinaturas serão realizadas por meio de certifi cação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes 
à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença via Docusign. 

São Paulo, 25 de junho de 2020. - GAIA SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034442-10.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Revy Onix Confecções Ltda - Epp, 
CNPJ 14.383.705/0001-40, na pessoa de seu representante legal e a Josival Tavares Vieira, CPF 044.918.863-93, que Banco Santander (Brasil) 
S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 213.527,45 (21.03.2016), referente ao saldo devedor da Cédula 
de Crédito Bancário nº 00334774300000007250 (Operação nº 4774000007250300170). Estando os executados em local ignorado, foi deferida 

 

sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

LAM VIAS PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.383/0001-30  - NIRE 3530051100-0-Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.2020
1. Data, Hora e Local: Em 02.03.2020, às 09h00, na sede da Lam Vias Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 
15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se 
verifi ca das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos 
de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme 
permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto 
Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Paulo 
Yukio Fukuzaki como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de 
seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e 
discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, 
parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki como 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 
30 de janeiro de 2020, com efeitos a partir da presente data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados 
à Companhia enquanto exerceu referida funções; 6.3. Em decorrência da deliberação no item 6.2. acima, aprovar a 
eleição do Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, 
RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. 
O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data da realização da AGO de 2020, 
juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a 
eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 
147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei 
que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia 
à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração 
da Companhia, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Leonardo Couto Vianna, 
brasileiro, viúvo, engenheiro, RG nº. 57.691.434-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 156.835.756-72, eleito na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 21/11/2019 (“AGE 21/11/2019); (2) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 103.264.958-
51, eleito na AGE 21/11/2019; e (3) Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro naval, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, eleito na presente data, todos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, cujos mandatos se 
encerrarão na data da próxima AGO em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, 
que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 02.03.2020. Assinaturas: Leonardo Couto 
Vianna, Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em 
Concessões, pelo Sr. Eduardo de Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços, pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas 
de Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 97 a 99. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - 

Secretário. JUCESP nº 194.412/20-9 em 03.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Bolsonaro aciona comporta do Eixo
Norte da Integração do São Francisco

Nacional
Jornal O DIA SP
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O presidente Jair Bolsonaro
disse na sexta-feira, (26) que o
Projeto de Integração do Rio São
Francisco é uma “novela enor-
me que está chegando ao fim”.
Bolsonaro participou, nesta sex-
ta-feira, em Penaforte, no Ceará,
da cerimônia de acionamento da
comporta que será responsável
pela chegada das águas do Eixo
Norte do projeto ao estado do
Ceará.

As primeiras obras, para o
deslocamento de parte das
águas do São Francisco, foram
iniciadas em 2007 pelo Exército.

A previsão original do governo
da época era inaugurar até 2010
todos os canais, reservatório e
estações de bombeamento. A
expectativa do governo atual é
que o projeto esteja concluído
no próximo ano.

“Foi uma recomendação des-
de o início do governo que não
deixaríamos nenhuma obra pa-
rada. Faz parte do nosso com-
promisso e ficamos muito felizes
em trazer água para quem preci-
sa”, disse o presidente em en-
trevista à TV Brasil, ao final do
evento. “[O projeto vai benefi-

ciar a] agricultura, irrigar terras,
levar água para casa do cidadão
nordestino que sempre teve ca-
rência disso. É uma novela enor-
me que está chegando ao fim”,
completou.

Com a ação de hoje, a água
que já abastece o Reservatório
Milagres, em Pernambuco, pas-
sará pelo Túnel Milagres, na
fronteira dos dois estados, co-
meçará a encher o Reservatório
Jati, no Ceará, e seguirá, por fim,
até a Paraíba e o Rio Grande do
Norte.

O Projeto de Integração do

Rio São Francisco soma hoje 477
quilômetros (km) de extensão em
dois eixos, o Norte com 260 km e
o Leste com 217 km, e, de acor-
do com o Ministério do Desen-
volvimento Regional, é o maior
empreendimento hídrico do país.
“Quando todas a estruturas e
sistemas complementares nos
estados estiverem em operação,
cerca de 12 milhões de pessoas
em 390 municípios de Pernam-
buco, Paraíba, Ceará e Rio Gran-
de do Norte serão beneficiadas
com abastecimento de água”, in-
formou a pasta. (Agência Bra-
sil)

Caixa é autorizada a criar mais
 uma loteria: a Supersete

A Caixa Econômica Federal foi
autorizada a instituir mais um pro-
duto lotérico: a Supersete. Publi-
cada o Diário Oficial da União de
sexta-feira, (26), a Portaria  nº
15.141 do Ministério da Economia
informa que caberá ao banco de-
finir a data do primeiro sorteio, bem
como sua frequência e o preço das
apostas, que terão, como referên-
cia, o preço a ser estabelecido
para a aposta simples, de sete nú-
meros.

O jogo consiste na indicação
de conjunto finito de prognósti-

cos sobre dez algarismos organi-
zados verticalmente em sete co-
lunas. A aposta mínima será de
um número por coluna, totalizan-
do sete prognósticos.

Caso não sejam preenchidos
pelo menos sete números, o sis-
tema de apostas preencherá au-
tomaticamente os prognósticos
restantes, de forma a completar a
aposta mínima de sete números
– procedimento similar ao que
ocorre com a aposta surpresinha,
em que o prognóstico é feito a
partir do fornecimento aleatório

de números, pelo sistema da Cai-
xa.

Também será permitida a
aposta chamada "Teimosinha",
que compreende a repetição dos
mesmos prognósticos nos con-
cursos subsequentes.

A aposta máxima será de três
algarismos por coluna, totalizan-
do 21 números nas sete colunas
apresentadas no volante ou na
matriz de aposta eletrônica.

Estão previstas cinco faixas
de prêmio para quem acertar a
partir de três dos sete números

sorteados (um em cada coluna).
Não havendo, em algum concur-
so, quem acerte qualquer faixa de
premiação, o valor do prêmio fi-
cará acumulado para quem acer-
tar os sete números do concurso
seguinte.

O recibo da aposta, popular-
mente conhecido como bilhete, é
o único comprovante que habili-
ta o apostador a receber o prê-
mio.

Apostas via Internet podem
ser feitas por meio do endereço
eletrônico. (Agência Brasil)

Rio Grande do Sul e Ceará são alvo
de operação da PF contra hackers

Com o objetivo de combater
uma organização criminosa ha-
cker, especializada na invasão de
sistemas informatizados de ór-
gãos públicos, para acesso inde-
vido a dados privados de servi-
dores e autoridades públicas, a
Polícia Federal (PF) deflagrou na
sexta-feira,  (26) a Operação Cap-
ture The Flag. A ação nos esta-
dos do Rio Grande do Sul e Cea-
rá conta com a participação de 20
policiais federais, que dão cum-
primento a três mandados judici-

ais de busca e apreensão.
Segundo as investigações,

integrantes do grupo investiga-
do obtiveram e expuseram de for-
ma ilícita dados pessoais de mais
de 200 mil servidores e autorida-
des públicas, com o objetivo de
intimidar e constranger tanto as
instituições quanto as vítimas
que tiveram seus dados e intimi-
dade expostos.

A organização teria invadido
sistemas de universidades fede-
rais, prefeituras e câmaras de Ve-

readores de municípios dos es-
tados do Rio de Janeiro, Paraná,
de Goiás e do Rio Grande do Sul,
de um governo estadual e diver-
sos outros órgãos públicos. So-
mente no Rio Grande do Sul, fo-
ram mais de 90 instituições inva-
didas pelos hackers.

A PF afirma  ainda que há indí-
cios da prática de outros crimes ci-
bernéticos por parte da organiza-
ção criminosa, como compras frau-
dulentas pela internet e fraudes
bancárias.A investigação se con-

centra na apuração dos crimes de
invasão de dispositivo informático,
corrupção de menores, estelionato
e organização criminosa.

O nome da Operação – Cap-
ture The Flag – foi inspirado nas
competições na área de pentest
(testes de invasão) em que os
participantes precisam encontrar
vulnerabilidades em sistemas e
redes de comunicação. As vul-
nerabilidades são as “bandeiras”
que os participantes precisam
capturar.  (Agência Brasil)

Movimentos de moradia
denunciam à ONU remoções

durante a pandemia
Movimentos de moradia

do estado de São Paulo envi-
aram uma denúncia à Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) sobre a remoção de
ocupações que tem ocorrido
durante a pandemia do novo
coronavírus.

Segundo a denúncia, fo-
ram pelo menos 12 ações que,
desde março, afetaram 2 mil
famílias. De acordo com a
vice-presidente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa Humana (Con-
depe), Graça Xavier, os rela-
tos foram encaminhados ao
relator da ONU para Moradia
Adequada, Balakrishnan Ra-
jagopal.

“O que temos visto no es-
tado de São Paulo, na prática,
é a continuidade e efetivação
de remoções forçadas de po-
pulações, fazendo com que
mulheres, em muitos casos,
gestantes, homens, crianças,
idosos, pessoas portadoras
de deficiência e outras comor-
bidades fiquem expostos à vi-
olência da remoção e da falta
de moradia, acrescida da ex-
posição ao novo coronaví-
rus”, enfatiza a denúncia.

O documento chama a
atenção para a necessidade
de magistrados se sensibili-
zarem neste momento, evitan-
do autorizar a remoção de fa-
mílias. “Diante da gravidade
dessas remoções e das reper-
cussões irreversíveis que
provocam na vida dos atingi-
dos, é urgente a sensibiliza-
ção do Poder Judiciário, bem
como dos demais órgãos do
sistema de justiça, pela sus-
pensão de todas as remo-
ções", diz a denúncia.

No texto enviado às Na-

ções Unidas, os movimentos
de moradia e entidades de de-
fesa pedem ações efetivas do
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) para a suspen-
são de despejos e remoções
coletivas no estado.

O Condepe enviou ofício
ao TJSP chamando a  atenção
para essa situação, e a Defen-
soria Pública estadual solici-
tou ao Conselho Superior da
Magistratura do tribunal a
suspensão do cumprimento
de ordens de remoção duran-
te a pandemia do novo coro-
navírus, causador da covid-19.
O pedido não foi aceito, e a
argumentação dos defensores
se tornou uma nota técnica,
que pode ser usada para em-
basar as decisões dos magis-
trados, que continuam avali-
ando as situações caso a caso.

O documento endereçado
à ONU tem como autores o
Observatório de Remoções, a
União dos Movimentos de
Moradia de São Paulo e Ribei-
rão Preto, o Centro Gaspar
Garcia de Direitos Humanos,
o Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra, o Movi-
mento dos Trabalhadores
Sem Teto, a Associação Rural
Renascer da Estação Reman-
so dos Pequenos Agricultores
de Araras, a Central de Movi-
mentos Populares e o Movi-
mento Sem Teto do Centro.

De acordo com a denúncia,
há pelo menos seis ocupações
sob risco de despejo devido a
ordens de reintegração de pos-
se já emitidas. Na Avenida Rio
Branco, no centro de São Pau-
lo, 20 famílias temem ser man-
dadas para a rua por causa de
uma dessas decisões judiciais.
(Agência Brasil)
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
1. Contexto operacional: A Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomuni-
cações S.A. (“Highline” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital fecha-
do, foi constituída em 03/07/2017, com o propósito de desenvolver, construir, 
locar e manter infraestrutura para a indústria de telecomunicações. A Highline 
detém um portfólio de Estações Rádio Base (“ERBs” ou “sites”) em operação e 
em desenvolvimento, as quais possuem contratos de longo prazo de locação de 
suas capacidades com grandes empresas de telecomunicações. Os “sites” da 
Companhia e de suas controladas são construídos com capacidade para com-
partilhamento de diversos locatários. Em 10/05/2019, a Highline adquiriu 100% 
da Locsite Locação e Desenvolvimento de Sites Ltda. (“Locsite”). A Locsite tem 
escopo similar ao da Highline, possuindo 6 “sites” em operação e 59 contratos 
com clientes. Em 15/05/2019, a Highline constituiu a Highline II Negócios Imobi-
liários Eireli (“Highline NI”), com o propósito de desenvolver negócios imobiliá-
rios tais como a compra, venda, locação, arrendamento e administração de 
imóveis próprios. Em 23/08/2019, a Highline e a CR2 Cessão de Infraestrutura 
Ltda. assinaram contrato de compra e venda de quotas de 100% da SF 135 
Participações Societárias Ltda. (“SF 135”). A SF 135 incorporou a parcela cindi-
da da CR2 Cessão de Infraestrutura Ltda. representada por 37 “sites” em ope-
ração e 42 contratos com clientes. O fundo Pátria Infraestrutura Fundo de Inves-
timento em Participação Multiestratégia (“Pátria”), até o dia 8/12/2019, era o 
acionista majoritário da Companhia. Aquisição do controle societário pela CAP 
TC Torres e Participações S.A. (“CAP TC”): Em 9/12/2019, o fundo Pátria e a 
CAP TC assinaram contrato de compra e venda da totalidade das ações para 
aquisição do controle acionário da Highline. Com os aportes de capital no mon-
tante de R$165.472 em 2019, além das aquisições da Locsite e SF 135, a 
Companhia entregou 88 “sites” e há 152 “sites” em andamento a serem entre-
gues em 2020. Como as aquisições das investidas ocorreram no decorrer do 
exercício findo em 31/12/2019, as demonstrações financeiras consolidadas não 
possuem informações comparativas, assim como as demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa consolidados apresentam o período de 10 de maio a 31/12/2019. 2. 
Resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Declaração de conformida-
de: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
e estão apresentadas de acordo com as Normas IFRS, emitidas pelo IASB e de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e em atenção aos pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, es-
tão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na 
sua gestão.  2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indica-
do de outra forma. Conforme descrito nas práticas contábeis a seguir, o custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em 
troca de ativos. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes de 
caixa, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplica-
ções financeiras com prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação. As 
aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 2.4. Contas 
a receber de clientes e provisão para perda de crédito esperado. As contas a 
receber de clientes são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo va-
lor nominal dos títulos, ajustado a valor presente, quando aplicável. A perda 
estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em aná-
lise das perdas históricas, avaliação dos saldos com risco de realização e nego-
ciações em andamento com os clientes. As contas a receber de clientes são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva. A provisão 
para perdas é reconhecida com base em perdas estimadas desde o faturamen-
to, com base nas performances históricas de recebimento registrado e mantido 
no balanço pelo valor nominal dos títulos, não sendo ajustado a valor presente 
por apresentar, preponderantemente, vencimento de curto prazo e por não re-
sultar em efeito relevante nas demonstrações financeiras. 2.5. Moeda funcional 
e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da Companhia são mensurados usando a moeda do princi-
pal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em 
reais - R$, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.  2.6. 
Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, construção ou formação; inclui, 
ainda, os custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos 
estão localizados. Os equipamentos de informática, os móveis e utensílios, as 
benfeitorias em propriedade de terceiros, as máquinas, equipamentos e ferra-
mentas, os equipamentos de comunicação e as instalações estão demonstra-
dos ao valor de custo, deduzido de depreciação acumulada, calculada pelo 
método linear que considera a vida útil-econômica dos bens. Um item de imobi-
lizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futu-
ro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da 
baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda 
e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado, no exercí-
cio em que o ativo for baixado. A depreciação é reconhecida com base na vida 
útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos o seu valor residual, após sua vida útil, seja integralmente baixado. A 
vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revi-
sados na data de encerramento do exercício e o efeito de quaisquer mudanças 
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 2.7. Ativos intangíveis: Os 
ativos intangíveis com prazo de vida útil definida, representados por softwares, 
referem-se ao custo de implementação do sistema Netcorp e que vem sendo 
amortizado linearmente pelo prazo de cinco anos. 2.8. Avaliação do valor recu-
perável de ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam in-
dicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências 
são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é consti-
tuída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recu-
perável. 2.9. Provisão para desmobilização: Estimativa com base no valor justo 
dos valores necessários para remoção dos ativos de torres e devolver os ativos 
nas mesmas condições de uso encontradas quando de sua locação. Os custos 
para remoção são capitalizados como parte do valor contábil dos ativos e de-
preciados ao longo da vida útil do bem. Essas estimativas de valor justo envol-
vem fluxos de caixa futuros descontados, e as principais premissas considera-
das no cálculo são: custo estimado para remoção, tempo de remoção, taxas de 
inflação esperadas e taxas de custo médio ponderado do capital. 2.10. Outros 
ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futu-
ros serão gerados em favor da Companhia e de suas controladas e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas possuem uma 
obrigação legal ou construtiva como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetá-
rias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.11. IR e CS: A Companhia e suas controladas Highline NI e SF 135 ado-
taram o regime de tributação pelo lucro real no exercício de 2019. Nesse regime, 
o IR Pessoa Jurídica - IRPJ e a CS sobre o Lucro Líquido - CSLL são calculados 
às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, sobre o lucro tributável. A contro-
lada Locsite adotou o regime de tributação pelo lucro presumido.O IR e a CS 
diferidos ativos sobre os saldos de prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
são reconhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas 
gerarão lucros tributáveis futuros. 2.12. Instrumentos financeiros: • Ativos finan-
ceiros: O IFRS 9/CPC 48 simplificou o modelo de mensuração atual para ativos 
financeiros e estabeleceu três categorias principais: (i) Custo amortizado; (ii) 
Valor justo por meio do resultado;  (iii) Valor por meio do OCI - Outros Resulta-

dos Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos 
fluxos de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensura-
ção de passivos financeiros, não houve mudanças em relação aos critérios 
atuais. A classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros é confor-
me segue: Ativo/passivo financeiro Classificação
Caixa, equivalentes de caixa Custo amortizado
Aplicações financeiras Custo amortizado
Contas a receber de clientes Custo amortizado
Fornecedores Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado
Passivos de arrendamento Custo amortizado
Outras contas a pagar Custo amortizado
• Passivos financeiros: Reconhecidos inicialmente na data em que são origi-
nados ou na data de negociação em que a Companhia e suas controladas se 
torna parte das disposições contratuais do instrumento. São reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, acrescidos de quaisquer custos de transação 
atribuíveis, e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado por meio do 
método da taxa efetiva de juros. Os principais passivos classificados nessa 
categoria são: (i) fornecedores, (ii) empréstimos e financiamentos, (iii) passi-
vos de arrendamento e (iv) outras contas a pagar. Quando aplicável, os ativos 
e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor 
líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a 
intenção de liquidação, em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. 2.13. Receita operacional: A Companhia e suas 
controladas reconhecem suas receitas de aluguel e cessão de direito de uso 
pelo método linear durante o período do arrendamento, incluída na receita na 
demonstração do resultado devido à sua natureza operacional. A receita é 
reconhecida mensalmente tendo como base a utilização pelo locatário dos 
espaços locados, bem como a validação, pelo cliente, da documentação para 
início do faturamento, quando o valor da receita pode ser mensurado com 
confiabilidade. De acordo com o IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de arren-
damento mercantil, as receitas de aluguéis, considerando eventuais efeitos 
de carências, descontos, etc., e excluindo os efeitos inflacionários, devem ser 
reconhecidas de forma linear ao longo do prazo do contrato, e qualquer ex-
cesso do aluguel variável é reconhecido quando incorrido, independente-
mente da forma de recebimento. 2.14. Estimativas contábeis: A preparação 
de demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Compa-
nhia e suas controladas se baseiem em estimativas para o registro de certas 
transações que afetam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas. As 
principais estimativas contábeis referem-se à vida útil dos bens do ativo imo-
bilizado, à suficiência da perda estimada para créditos de liquidação duvido-
sa, à avaliação do valor recuperável de ativos, à provisão para desmobiliza-
ção de ativos, aos arrendamentos e às receitas não faturadas. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. A Companhia e 
suas controladas revisam suas estimativas e premissas ao menos uma vez 
ao ano. 2.15. Informações por segmento: A Companhia e suas controladas 
atua somente no segmento de infraestrutura para a indústria de telecomuni-
cações. 2.16. Prejuízo por ação: Calculado por meio da divisão do prejuízo do 
período pela quantidade média ponderada de ações ordinária. 2.17. Base de 
consolidação e investimento em controladas: As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de 
suas controladas a partir da data em que o controle se inicia até a data em 
que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão 
alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia (controladora). Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora as informações finan-
ceiras das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalên-
cia patrimonial. As principais eliminações no processo de consolidação foram 
as seguintes: • Saldos das contas de ativos e passivos entre as companhias 
consolidadas. • Participações no capital e reservas das empresas consolida-
das. • Saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios entre as em-
presas consolidadas. 2.18. Adoção das IFRSs novas e revisadas: Alterações 
às IFRSs e as novas interpretações de aplicação obrigatória a partir do exer-
cício corrente. a) IFRS 16/ CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mer-
cantil: Requer o reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacionais 
nos mesmos formatos dos arrendamentos mercantis financeiros (em vigor 
para exercícios anuais iniciados em/ou após 1º/01/2019). A Companhia revi-
sou os contratos de arrendamento vigentes, em face da nova norma contábil 
de arrendamentos no CPC 06 R2. Após referido trabalho, no exercício de 
2019, a Companhia reconheceu ativos de direito de uso no montante de 
R$29.294 e adotou as isenções previstas na norma para arrendamentos de 
curto prazo (arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos) sem a opção 
de compra e para itens de baixo valor. Registrado na rubrica “Intangível”. 
Abordagem de transição: A Administração avaliou os impactos da nova nor-
ma e optou pela abordagem retrospectiva simplificada. Essa abordagem não 
impacta em prejuízos acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção 
inicial, sendo os efeitos apresentados a partir de 01/01/2019. Na transição, os 
passivos de arrendamento serão mensurados pelo valor presente dos paga-
mentos remanescentes, descontados à taxa incremental. Os ativos de direito 
de uso serão mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento, ajus-
tado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento antecipados ou 
acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no 
balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. Os 
dois principais contratos no escopo da IFRS 16 tratam-se: a) Contrato de 
aluguel do escritório, situado em São Paulo. O contrato possui vigência de 10 
anos. b) Contratos de aluguel de terrenos e imóveis onde estão instalados os 
“sites”, com abrangência em todo território nacional. Os contratos possuem 
vigência média de 10 anos. A Administração da Companhia e de suas con-
troladas adotou o IFRS 16/CPC 06 (R2), com aplicação inicial da norma na 
data de 1º/01/2019. Sobre os impactos referente à adoção deste pronuncia-
mento, vide nota explicativa nº 13. b) IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro”: Esta Interpretação esclarece como apli-
car os requisitos de reconhecimento e mensuração do IAS 12/CPC 32 - “Tri-
butos sobre o Lucro”, quando houver incerteza sobre os tratamentos de IR da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CS sobre o Lucro Líquido (CSLL). Nessas cir-
cunstâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo 
fiscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do IAS 12/CPC 32 com 
base no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais 
não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, de-
terminados com base nesta interpretação. A Interpretação aborda especifica-
mente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos tributários incertos 
separadamente. • As premissas que a entidade faz em relação ao exame dos 
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais. • Como a entidade determi-
na o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utiliza-
dos, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto. • Como a 
entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve 
determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente 
ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se 
seguir a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Compa-
nhia adotou a interpretação a partir do início da sua vigência, em janeiro de 
2019, e, a partir de então, analisa os tratamentos tributários que podem gerar 
incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro e que potencialmente po-
dem expor a Companhia e sua Controlada a riscos materialmente prováveis 
de perda. A conclusão das análises para 2019 é de que nenhuma das posi-
ções relevantes adotadas pela Companhia tiveram alteração no que se refere 
a expectativa de perdas em função de eventuais questionamentos por parte 
das autoridades tributárias. Controladora Consolidado
3. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Bancos conta movimento 146 38 147
Aplicações financeiras (*) 16.086 13.107 20.134

16.232 13.145 20.271
(*) Representam valores aplicados em fundo de investimento referenciado DI, 
de liquidez imediata, sendo sua carteira composta exclusivamente por títulos de 
renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações compromissa-

das, cotas de fundos e outros títulos de instituições financeiras, com rendimento 
variando no ano de 2019 e 2018 entre 98% e 104% da variação do CDI.
4. Contas a receber: Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Clientes faturados 1.229 558 1.732
Clientes a faturar 408 478 408
Linearização de aluguéis 3.215 1.762 4.456
Total 4.852 2.798 6.595
Circulante 2.125 1.200 3.868
Não circulante 2.727 1.598 2.727
As contas a receber são apresentadas pelos valores nominais dos títulos repre-
sentativos dos créditos. Quando aplicável, a perda estimada para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída para cobrir as prováveis perdas na realização 
das contas a receber. Representado por valores faturados a clientes, cuja com-
posição por idade de vencimento é apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019

A faturar 408 478 408
A vencer 1.229 558 1.732
Total 1.637 1.036 3.380
5. Reembolsos a receber de clientes: Nos exercícios de 2018 e 2019, a Com-
panhia contratou serviços de reforços em ativos no montante de R$3.310 a ser 
reembolsado pelos clientes. Em 2019, os valores foram recebidos no montante 
de R$2.253. O montante residual de R$1.057 foi reconhecido como perda no 
resultado em 2019. 6. Investimentos em controladas - controladora: 31/12/2019
Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial 5.468
Preço de aquisição 102.514

107.982
Controladas: A movimentação para o exercício findo em 31/12/2019, dos saldos 
de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, incluindo o 
percentual de participação da Companhia em cada uma das controlada, está 
demonstrada a seguir: a) Movimentação dos investimentos avaliados pelo mé-
todo de equivalência patrimonial e cumprimento da Instrução CVM nº 247/96:

Controlada
Saldo em  
31/12/18

Aqui- 
sição

Aumen- 
to de  

capital

Adianta- 
mento  

para futuro  
aumento  

de capital

Equiva- 
lência  

patrimo- 
nial

Saldo em 
31/12/19

Highline NI – – 1.000 2.371 (210) 3.161
Locsite – 62.259 – – 1.844 64.103
SF 135 – 40.255 – 203 260 40.718
Total – 102.514 1.000 2.574 1.894 107.982
a) Informações relevantes sobre as controladas:

Quanti- 
dade

total de
quotas

31/12/2019

% de Capi- 
tal

social
Ativo
total

Passi- 
vo

Total

Patri- 
mônio

Re- 
ceita Lucro

Controlada
partici- 
pação

Líqui- 
do

líqui- 
da

líqui- 
do

Highline NI 1.000.000 100% 1.000 3.180 19 3.161 61 (210)
Locsite 2.910.000 100% 2.910 6.705 1.869 4.835 3.020 1.844
SF 135 6.764.355 100% 6.764 11.214 3.986 7.228 1.126 260
b) Aquisição da Locsite: Em 10/05/2019, a Companhia adquiriu a totalidade das 
quotas da Locsite conforme divulgado em nota explicativa nº 1, com o objetivo 
de ampliar seus investimentos no setor de infraestrutura em telecomunicações. 
A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 
10/04/2019, tendo sido finalizada em 10/05/2019. O montante total da transa-
ção foi de R$62.259, composto por um pagamento de R$55.675 em 10/05/2019, 
outro de R$4.494 em 27/05/2019 e o restante do montante de R$2.090 pago em 
10/06/2019. A alocação final dos ativos e passivos a valor justo é como segue:

Ativos circulantes:
Custo  

histórico (i)
Ajustes a  

valor justo

Ativos e  
passivos a  

valor justo (ii)
 Caixa e equivalentes de caixa 2.207 – 2.207
 Contas a receber - ativo financeiro 728 – 728
Ativos não circulantes: Imobilizado 460 390 850
 Contratos de clientes – 5.411 5.411
 Ágio por rentabilidade futura – 53.258 53.258
Passivos circulantes: Fornecedores (35) – (35)
 Impostos e contribuições sociais (160) – (160)
Contraprestação transferida 3.200 59.059 62.259
Ativos líquidos adquiridos
Preço pago alocado: 9.001
Ajustes a valor justo 53.258
Contraprestação transferida 62.259
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Contábeis e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. 

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Nota 31/12/19 31/12/18 31/12/19

Ativo/Circulante 19.109 17.555 24.785
Caixa e equivalentes de caixa 3 16.232 13.145 20.271
Contas a receber 4 2.125 1.200 3.868
Impostos a recuperar 328 196 328
Contas a receber - partes relacionadas 12 137 – –
Reembolsos a receber de clientes 5 – 2.783 –
Outros ativos 287 231 318
Não Circulante 234.348 75.792 234.085
Contas a receber 4 2.727 1.598 2.727
Investimentos 6 107.982 – –
Imobilizado 7 123.194 73.960 136.661
Intangível 8 445 234 94.697
Total do Ativo 253.457 93.347 258.870

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/19 31/12/18 31/12/19
Circulante 15.056 15.346 16.581
Empréstimos e financiamentos 9 – 10.025 –
Fornecedores 10 1.463 527 1.559
Obrigações tributárias 275 283 476
Obrigações trabalhistas, sociais 
 e previdenciárias 11 3.955 4.431 3.955
Passivos de arrendamento 13 7.676 – 8.902
Outros passivos 1.687 80 1.689
Não Circulante 34.741 3.812 38.629
Provisão para desmobilização 14 4.827 3.105 4.827
Passivos de arrendamento 13 28.625 – 32.513
IR e CS Diferidos 19 992 544 992
Outros passivos 297 163 297
Patrimônio Líquido 15 203.660 74.189 203.660
Capital social 258.605 93.133 258.605
Reserva de capital 2.027 2.027 2.027
Prejuízos acumulados (56.972) (20.971) (56.972)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 253.457 93.347 258.870

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
Nota 31/12/19 31/12/18 31/12/19

Receita Líquida 16 12.498 7.193 16.638
Custos dos Serviços Prestados 17 (11.067) (6.823) (12.138)
Lucro Bruto 1.431 370 4.500
Despesas operacionais: Com pessoal 17 (19.202) (11.792) (19.202)
 Gerais e administrativas 17 (15.533) (4.798) (15.787)
 Depreciação e amortização 17 (391) (219) (391)
 Outras despesas, líquidas 17 (10) (645) (319)
 Resultado com equivalência patrimonial  17 1.894 – –
Total (33.242) (17.454) (35.699)
Prejuízo Operacional antes 
 do Resultado Financeiro (31.811) (17.084) (31.199)
Resultado financeiro:
 Despesas financeiras 18 (4.392) (2.762) (4.563)
 Receitas financeiras 18 650 877 712
Prejuízo do Exercício/Período 
 antes dos Tributos sobre o Lucro (35.553) (18.969) (35.050)
IR e CS sobre o lucro: (448) (544) (951)
 Corrente 19 – (503)
 Diferido 19 (448) (544) (448)
Prejuízo do Exercício/Período (36.001) (19.513) (36.001)
Prejuízo por Ação (0,48) (0,26) (0,48)

Demonstrações do Resultado Abrangente Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19

Prejuízo do Exercício/Período (36.001) (19.513) (36.001)
Resultado Abrangente Total 
 do Exercício/Período (36.001) (19.513) (36.001)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota Subscrito

Capital social
a integralizar integralizado

Reserva
de capital

Prejuízos
acumulados

Total do
patrimônio líquido

Saldos em 31/12/2017 35.034 – 35.034 2.027 (1.458) 35.603
Aumento de capital social 14 69.099 (11.000) 58.099 – – 58.099
Prejuízo do exercício – – – – (19.513) (19.513)
Saldos em 31/12/2018 104.133 (11.000) 93.133 2.027 (20.971) 74.189
Aumento de capital social 14 157.302 11.000 168.302 – – 168.302
Redução de capital social (2.830) – (2.830) – – (2.830)
Prejuízo do exercício – – – – (36.001) (36.001)
Saldos em 31/12/2019 258.605 – 258.605 2.027 (56.972) 203.660

Demonstrações dos  
Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
Nota 31/12/19 31/12/18 31/12/19

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício antes dos 
 tributos sobre o lucro (35.553) (18.969) (35.050)
Depreciações e amortizações 7, 8 e 16 10.899 3.487 11.792
Valor presente da provisão
 para desmobilização 13 e 17 434 262 434
Provisão para impairment 7 – 151 –
Linearização da receita 4 (1.453) (1.762) (1.453)
Valor presente dos contratos
 de arrendamento 17 2.332 2.460
Baixa de bens para o ativo imobilizado 7 8.779 1.596 8.829
Provisão de juros sobre empréstimos 9 1.144 1.664 1.144
Baixas por perdas com clientes 5 1.057 – 1.057
Equivalência patrimonial (1.894) – –
Variação nos ativos e passivos operacionais:
 Contas a receber (601) (996) (2.344)
 Impostos a recuperar (132) (194) (132)
 Contas a receber - partes relacionadas (137) –
 Outros ativos (56) 64 (87)
 Fornecedores 936 404 1.032
 Obrigações tributárias (8) 181 696
Obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias (476) (1.346) (476)
Reembolsos a receber de clientes 1.726 (2.783) 1.726
Outros passivos 1.741 (40) 1.743
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (11.262) (18.281) (8.629)
IR e CS pagos – – (503)
Juros pagos sobre os 
 arrendamentos de direito de uso (651) – (697)
Pagamento de juros de empréstimos 9 (999) (1.639) (999)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (12.912) (19.920) (10.828)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa pago para aquisição 
 de investimento 6 (102.511) – (102.511)
Aporte de capital em investidas 6 (3.577) – –
Aquisição de bens para o ativo 
 imobilizado 7 (27.084) (41.185) (27.617)
Aquisição de bens para o ativo intangível (272) (4) (3.062)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (133.444) (41.189) (133.190)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital 14 165.472 58.099 165.472
Pagamentos de arrendamentos de longo prazo (5.859) – (6.365)
Captação de empréstimos 9 35.000 50.300 35.000
Pagamento de principal de empréstimos   9 (10.000) (40.300) (10.000)
Baixa de empréstimos por cisão 9 (35.170) – (35.170)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento 149.443 68.099 148.937
Aumento de Caixa e  Equivalentes de Caixa 3.087 6.990 4.919
Caixa proveniente das aquisições: 2.207
 Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 13.145 6.155 13.145
 Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do exercício 16.232 13.145 20.271
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.087 6.990 4.919

Informações adicionais à aquisição da Locsite: i) Ativos adquiridos e passivos 
reconhecidos em 10/05/2019. ii) O valor da transação, alocado na data de aqui-
sição aos ativos adquiridos e passivos assumidos a valores justos, incluindo os 
ativos intangíveis relacionados aos contratos com clientes que serão amortiza-
dos pelos prazos remanescentes de seus respectivos contratos. Informações 
financeiras sobre a receita operacional líquida e lucro líquido nas demonstra-
ções financeiras consolidadas: Exercício findo em 31/12/2019 (*)
Receita líquida 3.020
Custo dos serviços prestados (295)
Despesas (485)
Resultado financeiro (6)
IR e CS (390)
Lucro líquido 1.844
(*) Contempla o resultado do período entre 10 de maio a 31/12/2019. O valor da 
transação foi alocado na data de aquisição aos ativos adquiridos e passivos 
assumidos a valores justos, incluindo os ativos intangíveis relacionados aos 
contratos com clientes que serão amortizados pelos prazos remanescentes de 
seus respectivos contratos. O valor residual foi alocado como ágio por rentabili-
dade futura nesta transação. A alocação do valor da transação está baseada 
em laudo de avaliação econômico-financeiro elaborado por especialistas con-
tratados pela Companhia. c) Aquisição da SF 135: Em 23/08/2019, a Compa-
nhia adquiriu a totalidade das quotas da SF 135 conforme divulgado em nota 
explicativa nº 1, com o objetivo de ampliar seus investimentos no setor de infra-
estrutura em telecomunicações. A aquisição foi aprovada pelo Conselho de 
Administração da Companhia em 29/07/2019, tendo sido finalizada em 
23/08/2019. O montante total da transação foi de R$40.255, composto por um 
pagamento de R$40.415 em 23/08/2019 e uma devolução de R$160 por parte 
dos vendedores por conta de um ajuste no preço em 31/10/2019. A alocação 
final dos ativos e passivos a valor justo é como segue:

Custo  
histórico (i)

Ajustes a  
valor justo

Ativos e passivos a 
valor justo (ii)

Ativos não circulantes:
 Imobilizado 6.764 725 7.489
 Contratos de clientes – 2.247 2.247
 Ágio por rentabilidade futura – 30.519 30.519
Passivos circulantes:
Contraprestação transferida 6.764 33.491 40.255
Ativos líquidos adquiridos
Preço pago alocado 9.736
Ajustes a valor justo 30.519
Contraprestação transferida 40.255
Informações adicionais à aquisição da SF 135: i) Ativos adquiridos e  passivos 
reconhecidos em 23/08/2019. ii) O valor da transação, alocado na data de aqui-
sição aos ativos adquiridos e passivos assumidos a valores justos, incluindo os 
ativos intangíveis relacionados aos contratos com clientes que serão amortiza-
dos pelos prazos remanescentes de seus respectivos contratos. Informações 
financeiras sobre a receita operacional líquida e lucro líquido nas demonstra-
ções financeiras consolidadas: Exercício findo em 31/12/2019
Receita líquida 1.126
Custo dos serviços prestados (672)
Despesas (81)
IR e CS (113)
Lucro líquido (*) 260
(*) Contempla o resultado do período entre 23/08 a 31/12/2019. O valor da 
transação foi alocado na data de aquisição aos ativos adquiridos e passivos 
assumidos a valores justos, incluindo os ativos intangíveis relacionados aos 
contratos com clientes que serão amortizados pelos prazos remanescentes de 
seus respectivos contratos. O valor residual foi alocado como ágio por rentabili-
dade futura nesta transação. A alocação do valor da transação está baseada 
em laudo de avaliação econômico-financeiro elaborado por especialistas con-
tratados pela Companhia. 7. Imobilizado:
Controladora

Taxa média 
anual de 

depre- 
ciação - %

31/12/2019

Custo

Depre- 
ciação 

acumu- 
lada

Provisão  
para  

“Impair- 
ment” (**) Líquido

Estrutura vertical 4 21.751 (2.527) (515) 18.709
Outros custos de 
 instalação de “sites” 10 50.150 (7.415) – 42.735
Sites adquiridos 8.099 (439) – 7.660
Móveis e utensílios 10 371 (201) – 170
Máquinas e equipamentos 20 112 (65) – 47
Instalações 20 3 (3) – –
Equipamentos de informática 20 413 (236) – 177
Benfeitorias em proprie-
 dade de terceiros 10 728 (357) – 371
Provisão para desmon-
 tagem e remoção 20 4.088 (269) – 3.819
Terrenos próprios 84 – – 84
Direito de uso 1-29 40.479 (4.178) – 36.301
Imobilizado em andamento (*) 13.023 – – 13.023
Adiantamento a fornecedores 98 – – 98
Total 139.399 (15.690) (515) 123.194
Consolidado 31/12/2019

Taxa média 
anual de 

depre- 
ciação - % Custo

Depre- 
ciação 

acumu- 
lada

Provisão  
para 

“Impair- 
ment” (**) Líquido

Estrutura vertical 4 21.751 (2.527) (515) 18.709
Outros custos de 
 instalação de “sites” 10 50.150 (7.415) – 42.735
Sites adquiridos 16.438 (958) – 15.480
Móveis e utensílios 10 371 (201) – 170
Máquinas e equipamentos 20 112 (65) – 47
Instalações 20 3 (3) – –
Equipamentos de informática 20 413 (236) – 177
Benfeitorias em proprie-
 dade de terceiros 10 728 (357) – 371
Provisão para desmon-
 tagem e remoção 20 4.088 (269) – 3.819
Terrenos próprios 617 – – 617
Direito de uso 1-29 46.017 (4.602) – 41.415
Imobilizado em andamento (*) 13.023 – – 13.023
Adiantamento a fornecedores 98 – – 98
Total 153.809 (16.633) (515) 136.661
(*) Valores gastos nos “sites” que estão em construção, sendo os principais: 
mão de obra, fundação, instalações e estrutura vertical. (**) No exercício findo 
em 31/12/2019, a Companhia e suas controladas efetuou a análise de eventos 
que pudessem gerar a necessidade de registro de provisão para redução ao 
valor recuperável dos seus ativos, resultando na manutenção da provisão para 
redução no valor recuperável de seus ativos no valor de R$515. A movimenta-
ção do imobilizado no período findo em 31/12/2019 é demonstrada a seguir:
Controladora Custo Depreciação acumulada Líquido
Saldo em 31/12/2017 37.629 (1.429) 36.200
Aquisições 41.166 – 41.166
Provisão para desmobilização 1.775 – 1.775
Baixas (1.596) – (1.596)
Depreciações – (3.434) (3.434)
Provisão para redução ao valor 
 recuperável dos ativos (151) – (151)
Saldo em 31/12/2018 78.823 (4.863) 73.960
Aquisições 67.563 – 67.563
Provisão para desmobilização 1.288 – 1.288
Baixas (8.779) – (8.779)
Depreciações – (10.838) (10.838)
Provisão para redução ao valor 
 recuperável dos ativos – – –
Saldo em 31/12/2019 138.700 (15.701) 123.194
Consolidado Custo Depreciação acumulada Líquido
Saldo em 31/12/2018 78.823 (4.863) 73.960
Aquisições 73.634 – 73.634
Aquisição Locsite 850 – 850
Aquisição SF 135 7.489 – 7.489
Provisão para desmobilização 1.288 – 1.288
Baixas (8.829) – (8.829)
Depreciações – (11.731) (11.731)
Provisão para redução ao valor 
 recuperável dos ativos – – –
Saldo em 31/12/2019 153.255 (16.594) 136.661
Adiantamentos a fornecedores 31/12/2019 31/12/2018
A.V. Engenharia Eireli - ME (***) – 179
Delsa Construções e Montagens Ltda. – 199
Encop Engenharia Construção e Pavimentação Ltda. – 120
Outros 98 181

98 679
(***) Os contratos com as empresas fornecedoras das estruturas verticais para os 
“sites” preveem que seja feito um adiantamento com o compromisso da Companhia 
em adquirir um volume mínimo em toneladas de aço, e, em contrapartida, o forne-
cedor deve atender a um fornecimento mensal mínimo e em caso de não utilização 
do volume mínimo estabelecido em contrato, a Companhia e suas controladas de-
verá pagar pelo valor mensal. Esse adiantamento é abatido conforme as notas fis-
cais são emitidas pelo fornecedor e em percentual fixo definido previamente. 

A Diretoria Antonio Carlos Costa
Contador - CRC 1SP220084/O-7 - CPF nº 019.438.117-09

8. Intangível: Controladora Custo Amortização acumulada Líquido
Direito real de superfície 375 (9) 366
Softwares 268 (204) 64
Marcas e patentes 15 – 15
Total 658 (213) 445
Consolidado Custo Amortização acumulada Líquido
Direito real de superfície 2.984 (9) 2.975
Softwares 449 (204) 245
Marcas e patentes 15 – 15
Ágio - aquisições 91.462 – 91.462
Total 94.910 (213) 94.697
A movimentação do intangível em 31/12/2019 é como segue:
Controladora Custo Amortização Acumulada Líquido
Saldo em 31/12/2017 386 (143) 243
Amortizações – (9) –
Saldo em 31/12/2018 386 (152) 234
Adições 272 – 272
Amortizações – (61) (62)
Saldo em 31/12/2019 658 (213) 445
Consolidado Custo Amortização acumulada Líquido
Saldo em 31/12/2018 386 (152) 234
Adições 3.062 – 3.062
Ágio - aquisições 91.462 – 91.462
Amortizações – (61) (62)
Saldo em 31/12/2019 94.910 (213) 94.697
9. Empréstimos e financiamentos:

Modalidade Encargos Garantias
Vencimento 

final
31/12/ 
2019

31/12/ 
2018

Banco do Brasil - 
 Capital de giro (a)

CDI  3,1% 
a.a.

Integralização 
de ações 20/07/2019 – 10.025

(a) Cédula de crédito bancário para garantir as necessidades de caixa de curto 
prazo. A movimentação é demonstrada como segue:
Saldo em 31/12/2018 10.025
Captações 35.000
Provisão de juros 1.144
Amortização de juros (999)
Amortização de principal (10.000)
Baixa por cisão (35.170)
Saldo em 31/12/2019 –
10. Fornecedores: Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Aluguéis de terrenos a pagar 557 360 557
Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda. – 148 –
Outros fornecedores nacionais 906 19 1.002
Total 1.463 527 1.559
11. Obrigações trabalhistas, sociais e previdenciários:

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019

Provisão para participação nos lu-
 cros e resultados - PLR e bônus (*) – 3.203 –
Provisão para férias 271 472 271
Encargos sociais sobre bônus e férias 3.684 756 3.684
Total 3.955 4.431 3.955
(*) Os montantes de PLR e bônus referentes ao exercício de 2019 foram inte-
gralmente pagos em dezembro de 2019. 12. Partes relacionadas: O pronun-
ciamento técnico IAS 24/CPC 05 (R1) - Partes Relacionadas define como pes-
soal-chave da Administração os profissionais que têm autoridade e 
responsabilidade pelo planejamento, pela direção e pelo controle das atividades 
da Companhia, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (exe-
cutivo ou outro). Durante o período findo em 31/12/2019, os honorários dos ad-
ministradores foram de R$12.673 (2018 - R$7.255) os quais foram apropriados 
ao resultado na rubrica “Despesas com pessoal”. Não foi pago nenhum valor a 
título de: (a) benefício pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentado-
ria, seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) bene-
fícios de longo prazo (licença por anos de serviço ou outras licenças, jubileu ou 
outros benefícios por anos de serviço e benefícios de invalidez de longo prazo); 
nem (c) benefícios de rescisão de contrato de trabalho. 13. Arrendamento por 
direito de uso: Ativo Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2018 – –
Saldos de abertura IFRS 16/CPC 06 (*) 29.294 29.294
Adições 11.185 16.723
Amortização (4.178) (4.602)
Saldo em 31/12/2019 36.301 41.415
Passivo Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2018 – –
Saldos de abertura IFRS 16/CPC 06 (*) 29.294 29.294
Adições 11.185 16.723
Ajuste a valor presente 2.332 2.460
Pagamento de juros (651) (697)
Pagamento de principal (5.859) (6.365)
Saldo em 31/12/2019 36.301 41.415
Circulante 7.676 8.902
Não circulante 28.625 32.513
(*) Refere-se a contratos de arrendamentos mercantil que foram anteriormente 
firmados para locações de terrenos onde as torres da Companhia foram cons-
truídas e o aluguel do escritório comercial em São Paulo e que no momento 
inicial não gera impactos no caixa. Os contratos possuem vencimentos entre 1 
e 29 anos, com taxas de descontos médios entre 7,94% a 15,97%. Para maio-
res entendimentos vide nota explicativa nº 2.18. Os saldos de arrendamentos a 
pagar relacionados aos compromissos futuros para o exercício social encerrado 
em 31/12/2019 estão apresentados a seguir:

Valores  a pagar (–) Ajustes a valor presente 31/12/2019
Até um ano 8.902 (3.044) 5.858
Um ano até 5 anos 40.873 (14.370) 26.503
Mais de 5 anos 14.316 (5.262) 9.054

64.091 (22.676) 41.415
14. Provisão para desmobilização: Controladora e Consolidado
Saldo em 31/12/2018 3.105
Adições 1.288
Valor presente da provisão para desmobilização 434
Saldo em 31/12/2019 4.827
Constituída com base na melhor estimativa elaborada pela engenharia da Adminis-
tração, do valor que será gasto para remoção das instalações efetuadas nos “sites” 
e devolver o terreno em condições inicialmente locados. Essa estimativa é feita 
considerando o custo de remoção considerando o prazo de aluguel atualizado pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA médio, que é o índice de atualização 
dos principais custos de desmobilização, trazido a valor presente pela taxa do custo 
médio ponderado de capital. 15. Patrimônio líquido: a) Em 31/12/2019, o capital 
social subscrito e integralizado era de R$258.605 (subscrito em R$104.133 e inte-
gralizado em R$93.133 representado por 74.647.606 ações ordinárias em 2018), 
representado por 169.948.478 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, 
assim distribuídas entre os acionistas: Ações %
Acionistas: Cap TC Torres e Participações S.A. 169.948.478 100%

169.948.478 100%
b) Aumentos de capital: Em 23/07/2018, foi aprovado, em Assembleia Geral 
Extraordinária, o aumento de capital em R$50.000 com a subscrição das 
28.735.632 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
3/12/2018, foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de 
capital em R$11.000 com a subscrição das 6.250.000 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal integralizadas em 08/05/2019. Em 19/12/2018, 
foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital em 
R$8.099 com a subscrição das 4.628.280 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Em 1º/07/2019, foi aprovado, em Assembleia Geral Extra-
ordinária, o aumento de capital em R$71.475 com a subscrição das 40.075.388 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 29/07/2019, foi 
aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital em 
R$34.000 com a subscrição das 18.951.006 novas ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal. Em 11/10/2019, foi aprovado, em Assembleia Geral 
Extraordinária, o aumento de capital em R$35.000 com a subscrição das 
19.448.106 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
9/12/2019, foi aprovado, em Assembleia Geral Extraordinária, a redução de ca-
pital em R$2.830 sem o cancelamento de ações. Em 10/12/2019, foi aprovado, 
em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital em R$16.826 com a 
subscrição das 16.826.372 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. c) Reserva de capital: O saldo de R$2.027 refere-se a ajustes subse-
quentes ao laudo de avaliação original, conforme definido no Protocolo de Jus-
tificação da Incorporação. 16. Receita líquida:

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019

Receita bruta: Aluguéis 14.112 8.238 18.487
Receita diferida - linearização dos aluguéis 1.453 1.762 1.453
Dedução da receita bruta: (–) PIS (227) (131) (269)
(–) COFINS (1.047) (603) (1.240)
(–) Desconto incondicional (1.793) (2.073) (1.793)
Total 12.498 7.193 16.638

17. Custos e despesas por natureza:
Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Custo dos serviços prestados:
 Custos de locação (368) (3.627) (293)
 Custo de depreciação, amortização (10.460) (3.184) (11.727)
 Custos diversos (239) (12) (445)
Total (11.067) (6.823) (12.465)
Despesas operacionais:
 Despesas com funcionários (6.529) (4.537) (6.529)
 Honorários da diretoria (12.673) (7.255) (12.673)
 Despesas gerais e administrativas (15.533) (4.798) (15.787)
 Depreciação e amortização (391) (303) (391)
 Outras despesas operacionais, líquidas (10) (561) (321)
 Resultado com equivalência patrimonial 1.894 – –
Total (33.242) (17.454) (35.701)
18. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
Despesas financeiras: 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
 Juros sobre empréstimos (1.144) (1.664) (1.144)
 Valor presente da provisão para 
  desmobilização (434) (262) (434)
 Valor presente dos contratos de 
  arrendamento (2.332) (2.460)
 Outras despesas (482) (836) (556)

(4.392) (2.762) (4.594)
Receitas financeiras:
 Rendimento de aplicações financeiras 588 867 650
 Outras receitas 62 10 62

650 877 712
Resultado financeiro (3.375) (1.855) (3.525)
19. IR e CS: O quadro a seguir demonstra a reconciliação do efeito tributário
sobre o lucro antes do IRPJ e da CSLL aplicando-se as alíquotas  vigentes para
a Companhia e suas controladas nos respectivos exercícios, como aplicável:

Controladora Consolidado
Prejuízo antes dos efeitos 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
 do IR e da CS (35.553) (18.969) (35.050)
Alíquota vigente 34% 34% 34%
Expectativa de crédito de IR e CS 12.088 6.450 11.917
Adições:
 Efeito da tributação das controladas
  cuja tributação é feita com base 
   no lucro presumido – – (383)
 Diferenças temporárias – – –
  Provisão para bônus e encargos – (1.190) –
  Ajuste a valor presente para a 
   provisão para desmobilização (148) (72) (148)
  Outras provisões – (9) –
Exclusões: Equivalência patrimonial 644 – –
 Diferenças temporárias – – –
 Provisão para bônus e encargos – 226 –
 Receita diferida - linearização de aluguéis 494 544 494
Crédito de IR e CS não reconhecidos 13.078 5.949 11.880
(Despesa) crédito de IR e CS correntes registrados – – (503)
(Despesa) crédito de IR e CS diferidos 
 registrados (448) (544) (448)
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável
que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros, ela-
boradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos
que podem, portanto, sofrer alterações. Desta forma, em 31/12/2019, não foram
constituídos IR e CS diferidos ativos sobre o prejuízo fiscal e a base negativa de CS,
tampouco sobre o saldo de diferenças temporárias existentes no montante de
R$13.078. 20. Seguros: As apólices de seguro mantidas pela Companhia e suas
controladas em 31/12/2019 totalizam as seguintes coberturas contra riscos:
Modalidade: Importância segurada Vencimento
 Responsabilidade civil geral (a) 1.000 01/08/2020
 Responsabilidade civil - administradores (D&O) (b) 10.000 09/12/2020
(a) Seguro de responsabilidade civil: Cobertura para reparações por danos invo-
luntários, danos físicos às pessoas e/ou danos materiais causados a terceiros,
que decorram das obras civis da Companhia. (b) Responsabilidade civil - admi-
nistradores (D&O): Cobertura para reclamações por danos causados a tercei-
ros, em consequência de atos ilícitos culposos praticados no exercício das fun-
ções para as quais tenham sido nomeados, eleitos e/ou contratados.
21. Instrumentos financeiros: a) Instrumentos financeiros por categoria: Os
instrumentos financeiros da Companhia e de suas controladas foram classifica-
dos conforme as seguintes categorias: 31/12/2019
Controladora Valor 

justo pelo 
Resultado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizadoAtivo: Total
 Caixa e equivalentes de caixa 16.232 16.232
 Contas a receber – 1.637 1.637
Passivo:
 Empréstimos e financiamentos – – –
 Fornecedores – 1.463 1.463
 Passivo de Arrendamento – 36.301 36.301
 Outros passivos – 1.984 1.984

31/12/2018
Valor jus-

to pelo
Outros passivos 

financeiros ao
Ativo: resultado custo amortizado Total
 Caixa e equivalentes de caixa 13.145 13.145
 Contas a receber – 1.036 1.036
Passivo:
 Empréstimos e financiamentos – 10.025 10.025
 Fornecedores – 527 527
 Outros passivos – 80 80
Consolidado 31/12/2019

Valor 
justo pelo 
resultado

Outros passivos 
financeiros ao 

custo amortizadoAtivo: Total
 Caixa e equivalentes de caixa 20.271 20.271
 Contas a receber – 2.140 2.140
Passivo:
 Fornecedores – 1.559 1.559
 Passivo de arrendamento – 41.415 41.415
 Outros passivos – 1.986 1.986
b) Considerações gerais: A Companhia e suas controladas participam de ope-
rações envolvendo instrumentos financeiros, todas registradas em contas patri-
moniais, que se destinam a atender às suas necessidades, bem como a reduzir
a exposição a riscos de mercado e de taxa de juros. c) Gestão de risco de capi-
tal: A Companhia e suas controladas administram seu capital para continuar
com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno das
partes interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização
do saldo das dívidas e do patrimônio. Não há operação com derivativos. d) Ca-
tegoria de instrumentos financeiros: Os ativos financeiros estão classificados
em uma das seguintes categorias específicas: (a) ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado; ou (b) custo amortizado. A classificação depende da
natureza e da finalidade dos ativos financeiros e é determinada no reconheci-
mento inicial. Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia e suas controladas pos-
suíam instrumentos financeiros cujos valores reconhecidos no balanço patrimo-
nial aproximam-se dos valores de mercado e estão classificados como custo
amortizado. e) Risco de liquidez: É o risco relacionado a dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou outro ativo financeiro. A abordagem da Compa-
nhia e de suas controladas na administração desse risco é a de garantir que
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas
ou prejudicar as operações da Companhia. f) Risco de crédito: É o risco de
prejuízo financeiro da Companhia e de suas controladas caso um cliente ou
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obriga-
ções contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia. A
Companhia e suas controladas mantêm contas correntes bancárias e aplica-
ções financeiras em instituições financeiras aprovadas pela Administração, de
acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos.  22. Eventos sub-
sequentes: Em 27/01/2020, a Companhia realizou a Incorporação da Locsite e
da SF 135, com base em laudo de avaliação a valores contábeis que apurou o
acervo líquido de ambas as empresas, na data-base 31/12/2019. Tendo em
vista que a Sociedade passou a ser a detentora de 100% (cem por cento) das
quotas representativas do capital social da Locsite e da SF 135, a Incorporação
ocorreu sem aumento de capital da incorporadora, havendo apenas absorção
do acervo das Incorporadas. A Companhia vem acompanhando o avanço da
pandemia do novo Coronavírus e tem adotado as medidas de isolamento pro-
postas pelo Governo e pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Até o mo-
mento, não foram observados quaisquer eventos que pudessem alterar de for-
ma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da
Companhia. 23. Aprovação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas com-
pletas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes sobre as de-
monstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019, estão à
disposição dos acionistas na sede da sociedade e foram aprovadas pela Direto-
ria da Companhia e autorizadas para emissão em 01/06/2020. 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1093024-03.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações Exequente: Condomínio Central Park Mooca Executado: Cleusa Evangelista de
Oliveira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093024-03.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina
de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLEUSA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, Brasileiro,
Solteira, Bibliotecária, RG 6789089, CPF 693.630.138-04, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de Condomínio Central Park Mooca, objetivando a quantia de R$ 2.443,98,
referente aos débitos condominiais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 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, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de
bens e sua avaliação No prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderá o
executado querendo, apresentar embargos. Decorrido o prazo supra, no silêncio será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2020. 26 e 27/06
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MOINHO PROGRESSO S.A.
CNPJ 60.866.688/0001-19 - NIRE 35300061748

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Abril de 2020
1-Data, hora e local:  Aos vinte e quatro do mês de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Sociedade à Rua Emilio Goeldi n. 
95, CEP 05065-110, Lapa de Baixo, São Paulo-Capital. 2-Convocação: -  Dispensada a convocação formal antecipada em 
razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração na reunião. 3- Presença: Yung Chu Ching, Presi-
dente do Conselho; Yuk Zai Yung, Vice Presidente do Conselho e Rodrigo Goetschi Gentil, Conselheiro. 4- Pauta: Eleição dos 
Diretores, conforme art. 16, inciso II, do Estatuto vigente. 5- Instalação e Mesa: 
reunião tendo como Presidente dos trabalhos: Sr. Yung Chu Ching e Secretário: Sr. Rodrigo Goetschi Gentil.  6- Deliberações: 
O conselheiro Rodrigo Goetschi Gentil deu-se por impedido para eleição dos diretores, uma vez que se candidatou ao cargo, 
abstendo-se da votação. Passou-se então à eleição da Diretoria, para o biênio 2020 a 2022, com inicio em 30 de abril de 2020, 
realizando-se a assinatura do termo de posse no livro competente, encerrando-se a gestão em 30 de abril de 2022. Elegeu-se, 
por unanimidade, como Diretor Superintende: Rodrigo Goetschi Gentil, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado 
à rua Antonio Joaquim Mendes n. 1525, Pirassununga, São Paulo-Brasil, CEP 13633-037, RG n. 22.110.818 SSP/SP e CPF n. 
141.923.988-00; e como Diretor-Gerente: Claudio Lepri, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à Rua David 
Zadra, 881, apto.10, Porto Ferreira, São Paulo-Brasil, CEP 13660-118, RG n. 11.347.631-0 SSP/SP, e CPF 139.512.798-00. 
Encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata, com a íntegra do ocorrido, tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os 

/Rodrigo Goetschi Gentil - Secretário. Ata registrada sob n.: JUCESP 212.144/20-0 -18/06/2020 – Gisele Simiema Ceschin.

Usina Palmeiras SA Açúcar e Álcool
CNPJ (MF) 44.209.807/0001-04

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data e Horário: 20/03/2020, às 09horas. Local: Rua Barão de Arary, 609, Sala 19, Araras/SP. Convocações: Editais publicados nos jornais “DOESP” e “O Dia SP” 
nas edições de 10, 11 e 12/03/2020. Presença: 25% do capital com direito a voto. Mesa: Egle Apparecida Binotti Baggio - Presidente; e José Roberto Graziano 
- Secretário. Instalação: Número legal, cumpridas as exigências dos artigos 122 à 128 da Lei 6.404/76. Deliberações: “”1) Aprovada as demonstrações fi nan-
ceiras, encerradas nos exercícios de 2004 à 2019. “A Presidente comentou que a empresa encontra-se inativa e que nos últimos exercícios ou seja de 2014, 
de 2016 à 2019, não houve nenhuma movimentação fi nanceira na empresa, tanto que a empresa cumpriu com as suas obrigações acessórias junto a Receita 
Federal. 2) Quanto aos resultados apurados, eclareceu-se que os resultados dos exercícios de 2004 a 2015 foram negativos, e del iberou-se por mantê-lo em 
suspenso para posterior compensação ou deliberação. 3) Eleição da nova diretoria dos seguintes membros: Presidente - Egle Apparecida Binotti Baggio, RG 
3.650.330-7 e CPF n.º 194.153.098-22 e Diretor Financeiro - José Roberto Graziano, RG 4.859.994 e CPF n.º 865.617.908-04, fi cando vago o cargo de diretor 
de produção. Os diretores eleitos afi rmam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades mer-
cantis. 4) A não instalação do conselho fi scal. 5) A realização dos prejuízos existentes referente aos exercícios de 2003 à 2011, no montante de R$ 53.733,27, 
reduzindo desta forma o capital social da empresa que era de R$ 70.677,64, passando para R$ 16.944,37. Ficando suspensos os prejuízos referentes aos 
exercícios de 2012, 2013 e 2015 para futuras compensações. 6) Diante do posto acima, altera-se o Artigo 5º dos Estatutos Sociais que passa a ter a seguinte 
redação: “Artigo 5º - Capital Social. O capital social é de R$ 16.944,37, inteiramente realizado e subscrito e dividido em 1.978.316.859 ações ordinárias, nomi-
nativas, sem valor nominal”. 7) Ratifi cou-se todos os atos praticados pela diretoria desde a data de Abril de 2004. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente ata, que foi lida, e, aprovada, foi por todos assinada. Araras/SP, 20/03/2020. Mesa: Presidente - Egle Apparecida Binotti Baggio, Secre-
tário - José Roberto Graziano. Acionistas: pp. Sylvio Roberto Baggio; José Roberto Graziano; Sylvio Baggio Neto. JUCESP nº 197.690/20-8 em 10/06/2020.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
edital 15008 nos dias 01/07 às 19
h e 04/07 às 16 h.
www.gmleiloes.com  - Alameda
Piratinins 628  SP/SP (11) 94435-
0642 diretoria@gmleiloes.com

Edital de Cit ação. Prazo 20 dias. Proc. 1011721-
18.2013.8.26.0020. O Dr. RODRIGO DE
CASTRO CARVALHO, Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível do Foro Regional da Lapa /SP, na forma da
lei, etc... Faz saber a FERNANDO WILLIAN DE
FARIAS (RG nº. 50807022 e do CPF nº.
393.025.978-81) que Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma
ação de Busca e Apreensão relativo a um
AUTOMÓVEL: “marca: FIAT – modelo: STRADA
WORK CEL 1.4F – Ano: 2012 <> – Cor: AZUL –
Combustível: GASOLINA – Placa: FFU4921 -
chassi: 9BD27805MD7600290”. Apreendido o
bem, e estando o réu, em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 05 dias,
a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação
da mora depositando, sob pena de consolidar-se
propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado
pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15
dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital
afixado e publicado nos termos da lei. São Paulo,
03 de junho de 2020. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 2 DIAS.
PROCESSO Nº 1020408-87.2017.8.26.0005. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São
Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos reueridos ANA PAULA
DA CUNHA, Brasileiro, RG 33786618-1, CPF
281.772.298-18, e SILVANO DO NASCIMENTO
LEITE, RG nº 18.708.813-5 CPF sob nº
087.949.458-10, que lhes foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Colegio
Amorim Eireli - Me, alegando em síntese: que
firmou com os Requeridos contrato de prestação
de serviço educacional, tendo como beneficiária a
jovem GABRIELLE INÊS CUNHA LEITE, assinado
em 27/12/2012, para o ano letivo de 2013, no valor
total de R$ 5.676,00. Ocorre que os Requeridos
deixaram de efetuar pagamentos das parcelas
relativas aos meses de Abril, Maio, Julho, Agosto,
Setembro, Outubro e Dezembro do ano de 2013, no
valor de R$ 473,00 cada, que perfazem a quantia
de R$ 3.311,00, a qual soma o montante atualizado
de R$ 6.568,85. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 15 de abril de 2020. 26 e 27/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº:
0001841-57.2020.8.26.0704 Classe: Assunto:
Cumprimento de Sentença - Sustação de Protesto
Exequente: Condomínio Edifício Esther Executado:
Luis Antonio de Oliveira - Manutenção e Limpeza
e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0001841-
57.2020.8.26.0704 A 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 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA -
MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CNPJ 10.562.682/
0001-80,que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ESTHER, lhe ajuizou uma AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA CUMULADA COM DANOS
MORAIS, objetivando julgar procedente a ação.
Encontrando-se a executada em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que efetue o p agamento do
débito, no valor de R$ 34.036,98, devidamente
corrigido, no prazo de 15 dias, inclusive advertindo-
os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% e de honorários de
advogado de 10%, nos termos do artigo 513 e § 2º
IVdo NCPC. 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 maio de 2020. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:
1131435-47.2018.8.26.0100 Classe: Assunto:
Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou
anulação Requerente: Soueid Comercial e
Industrial Eireli - Epp Requerido: Disnep
Confecções Ltda e outro EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1131435-
47.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a DISNEP CONFECÇÕES
LTDA (CNPJ n.º 74.564.535/0001-21) que
SOUEID COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI
lhe ajuizou uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, objetivando Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação,
para que seja declarada a inexistência da relação
jurídica entre Autora e Rés, bem como nulo e
inexigível o valor total de R$ 57.179,82 (R$
19.059,94 + R$ 19.059,94 + R$ 19.059,94),
consubstanciado no boleto indevidamente emitido
pela Ré, a ser definitivamente cancelado e baixado
do sistema de cobrança da Ré e do Banco emissor,
bem como todas cominações pedidas na inicial.
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias
supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho
de 2020. 26 e 27/06
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária (2a Convocaçao) e Ordinária realizada em 22 de Abril de 2020.  1-Data, hora e local:  No dia 22 de abril de 2020, 
às 11 horas da manhã, na sede da Sociedade; Rua Emilio Goeldi n. 95, CEP 05065-110, Lapa de Baixo, São Paulo-Capital. 2- Convocação e Publicações: 

-
-

sência de quórum de instalação de acordo com o artigo 135 da Lei 6404/76, e  registros no Livro n. 2 de presença de acionistas pg. 15 e registro dos trabalhos 
nas folhas 26, verso e 27 do Livro 3 de Atas de Assembleias Gerais. Foi então realizada convocação da Assembleia Geral Extraordinária para Alteração do 
Estatuto (2a -

edições de 22, 23,24, 25 e 26 de fevereiro de 2020, atendendo ao disposto no artigo 133 da Lei das SA; 3- Presença: Presentes acionistas representando 51% 
(cinquenta  um por cento ) do capital votante. Presentes também o Sr. José Aparecido Valentim Bastos, CRC 1SP122440/O-0, responsável pela contabilidade 
da empresa, o Sr. Rodrigo Goestchi Gentil, diretor da Sociedade, os advogados Dr. Antonio Luis Chinelatto, OAB/SP 388.041 e Dra. Ana Claudia de Paula Al-
buquerque, OAB/SP 146.125 e Sra. Adriane Maciel Toscano Placido, RG 29.862.113-7, prestadora de serviços administrativos .4- Mesa: Ausente o diretor-Pre-
sidente, Sr. Renato Ragazzini, embora ciente de todos os atos e datas para a realização desta Assembleia, assume a Presidência da Assembleia o diretor Sr. 
Rodrigo Goetschi Gentil, seu substituto, de acordo com o artigo 14, parágrafo 2o do Estatuto Social vigente, que convida o sócio Sr. Yung Chu Ching para se-
cretário.  Para auxiliar nos trabalhos, o Dr. Antonio Luis Chinelatto é convidado a realizar a transcrição no livro de atas dos acontecimentos conforme orientações 
da Mesa. 5- Quórum de instalação Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
do capital votante, por assinaturas conferidas no Livro de Registro de Presença de Acionistas n. 2, pg. 15, verso; havendo quórum para instalação de ambas as 
Assembleias, tendo sido atendidos os requisitos dos artigos 124 a 128 e 135 da Lei 6404/76. Declarou então abertos os trabalhos. Matéria Pertinente à As-
sembleia Geral Extraordinaria:  6- Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária: Leitura, discussão e votação da proposta de reforma do Estatuto 
Social e posterior consolidação do Novo Estatuto, contando com as seguintes alterações: Criação e regulamentação do Conselho de Administração; reformula-
ção das competências e funcionamento da Diretoria; Alteração na forma de convocação e competências da Assembleia Geral; Adequação de todo o Estatuto 

 
7 - Deliberação: Foi apresentado o Novo Estatuto Proposto e debatidas as 10 propostas necessárias de alteração do Estatuto Social vigente conforme apre-

o -

aprovadas por unanimidade, sem qualquer ressalva. Foi aprovada a consolidação do Novo Estatuto Vigente, apresentada no ANEXO II, que também numerado 
e autenticado integra a presente ata, e que por deliberação unânime deverá ser arquivado na Junta Comercial em separado para maior transparência do Esta-
tuto Societário. Não houve comentários ou ressalvas a serem anotadas. Matéria Pertinente à Assembleia Geral Ordinária. 8- Ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária

-
dencias para a perspectiva econômica de 2020; 9- Deliberações –  – Apresentada as demonstra-

em seu Objeto Social, desde 1980, livro de registro de atas de assembleia n. 3, pg 2, a realizar a atividade de compra e venda de imóveis próprios, o que de-

-
-

chance de perda. O Sr. Yung Chu Ching pediu então a palavra para comunicar que, tendo deixado a diretoria da sociedade em 2019, prestou assessoria para 
a Sociedade neste ano, o que foi remunerado através de contrato, que foi erroneamente processado, sendo assim, optou por distratar e devolver todos os re-

-
tação futura para deliberação em assembleia declarando-se    neste quesito impedido o Sr. Yung Chu Ching. Todas as considerações debatidas foram aprova-

-

-

acionistas na sede da Companhia, pelo prazo legal. O saldo deverá ser destinado a reserva de lucros. A proposta foi debatida e aprovada por unanimidade. Na 
sequência passou-se a eleição dos integrantes do Conselho de Administração, tendo sido eleito e apontado como Presidente do Conselho de Administração o 
Sr. Yung Chu Ching, brasileiro, casado, industrial, com residência em Fort Cambridge W2, ap. 202, Triq Tigne’, cidade de Tas-Sliema, Malta, Código Postal SLM 
3175,  RG n. 2.977.023-3 SSP/SP e CPF 062.871.668-00; eleita e apontada como Vice Presidente do Conselho de Adminstração a Sra. Yuk Zai Yung, brasilei-
ra, casada, industrial, com residência em Fort Cambridge W2, ap. 202, Triq Tigne’, cidade de Tas-Sliema, Malta, Código Postal SLM 3175, RG n. 3.665.516-8 

São Paulo, Brasil, à rua Antonio Joaquim Mendes n. 1525, RG n. 22.110.818 SSP/SP e CPF n. 141.923.988-00.  Realizada a eleição passou-se, conforme art.8º, 
inc. VIII do Novo Estatuto Social à deliberação de verba anual global máxima de remuneração conjunta do Conselho de Administração e da Diretoria, aprovada 

-
retoria possa ser eleita em Reunião de Conselho de Administração conforme o Estatuto Novo.  Os atuais diretores permanecem no cargo até que os eleitos na 
forma do Estatuto e da Lei tomem posse em Reunião própria de Diretoria, quando, se não forem reconduzidos, deixam imediatamente o cargo. Passando as 

expectativa de perdas de receita face a pandemia; entretanto, autorizou, também de forma unanime e expressamente, gastos para regularização dos imóveis 

deu-se por encerrado os trabalhos, sendo a ata lavrada em  forma  de  sumário  dos   fatos ocorridos, lida e aprovada em seu inteiro teor, e devendo ser arqui-
vados na companhia os ANEXOS I e II dela parte integral. Acionista presente Sr. Yung  Chu Ching (representando 51% do capital votante). São Paulo, 22 de 
abril de 2020. Assinaturas. Rodrigo Goetschi Gentil – Presidente e Yung Chu Ching – Secretário. Ata registrada sob n.: JUCESP n. 213.079/20-3; 19/06/2020 
– Gisela Simiema Geschin.
Anexo II - Consolidação do Estatuto Social da Moinho Progresso S.A. - Capítulo I – Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art.1o – A sociedade tem a 
denominação de Moinho Progresso S.A. regendo-se pelo presente estatuto, pela lei de sociedade por ações e pela legislação em vigor. A sede social situa-se 

o – O objeto da sociedade é a 

a importação de farinha de trigo e de trigo em grão; a distribuição de produtos de sua fabricação ou adquiridos de terceiros, inclusive pela importação. Poderão 
estender-se às atividades sociais a compra de imóveis para venda. Não promoverá a sociedade senão a venda de imóveis próprios e não exercerá qualquer 
das atividades previstas no artigo 2o do decreto-lei 81.871/78. Art. 3o – O prazo de duração é indeterminado. Art. 4o

bem como nomear representantes em qualquer ponto do território nacional, desde que aprovado em reunião do Conselho de Administração. Capítulo II – Ca-
pital e Ações. Art. 5o

milhões ) de ações ordinárias ou comuns, nominativas, sem valor nominal. Art. 6o – Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da assembleia geral. Pa-

ações nominativas da Sociedade. Capítulo III – Assembleia Geral. Artigo 7o – A Assembleia Geral instala-se com a presença dos acionistas que regularmente 

o

qualquer instrumento, que superem 1% (um por cento) do capital social da Sociedade. VI – Celebração de quaisquer contratos cujo valor econômico total ex-

anual global máxima destinada à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, que poderá ser revista a qualquer tempo em função das necessi-

instalação. X - Deliberar sobre alienação e oneração de bem do ativo permanente ou de imóvel, ou ainda de prestação de garantias, cujo valor de negociação 

( um milhão de reais). XII - Deliberar sobre qualquer matéria encaminhada pelo Conselho de Administração; Capítulo IV – Administração da Sociedade - 
Seção I – Órgãos da Administração e Disposições Gerais. Art. 9o - A Administração da Sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, com 

o – O Presidente do Conselho de Administração não poderá exercer cargo de diretoria acumuladamente. Art. 10 - Os membros eleitos do 
Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões dos órgãos respectivos e estão 

pela Assembleia Geral. Art. 11 - Cabe ao Conselho de Administração distribuir, entre os seus membros e os membros da Diretoria, a verba autorizada pela 
Assembleia Geral, determinando o valor mensal máximo destinados a cada um, que não poderão cumular de um mês para outro. A determinação deverá ser 

o

caput o

-
cio. Seção II – Conselho De Administração. 

de Administração, a Assembleia Geral indicará, por deliberação, o Presidente e o Vice-Presidente dentre os eleitos. Art. 13 – A deliberação do Conselho de 

-Presidente substituirá o Presidente em seus impedimentos, ausências ou vacância. Art. 14 - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 
o - Em caso de impedimento temporário de qualquer dos Conselheiros, a ser registrada em ata de reunião do Conselho, 

-
te, o Diretor-Presidente. No caso de impedimento por prazo superior a 120 (cento e vinte dias) corridos será declarada vacância seguindo-se a recomposição 

o - Havendo vacância, realizar-se-á Assembleia Geral Extraordinária, para eleição de novo Conselho de Administração, 

Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e extraordinariamente, sempre que houver necessidade. As reuniões serão realizadas 
o

quinze dias ) mediante comunicação por escrito que deverá indicar data, horário e pauta da reunião. A presença da totalidade dos membros do Conselho supre 
o o - As reu-

niões do Conselho de Administração poderão se dar por teleconferência ou outro meio de comunicação, desde que conste em ata. A presença, os votos e de-

o – As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em atas, lavradas em livro 
próprio, devendo ser obrigatoriamente arquivadas e publicadas na forma da lei aquelas que se destinem a produzir efeitos perante terceiros. O documento de 

I – Orientação geral dos negócios da Sociedade, seus objetivos e aprovação de plano de negócios; II – Eleger e destituir, a qualquer tempo, os diretores da 

do artigo 11 e as limitações da deliberação assemblear; IV – Convocar as Assembleias Gerais; V – Aprovar a contratação de endividamento, limitado, cumula-
tivamente aos outros já existentes, até o máximo de 1% ( um por cento ) do Capital Social. VI – Aprovar contratos onerosos, em geral, de valores superiores a 

o grau de sócios ou de membros da Admi-
nistração. Sendo o contrato vinculado a sócio ou parente deste presente no Conselho de Administração, o mesmo estará impedido de votar. A decisão deverá 

de qualquer imóvel da Sociedade, assim como de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais sobre os mesmos, ou a prestação de garantias à 

se houver. XIII – Deliberar, decidindo sobre todo e qualquer assunto que lhe seja apresentado pela Diretoria. XIV – Resolver os casos omissos que não forem 
de competência da Assembleia Geral ou da Diretoria. Seção III - Diretoria. Art. 17 – A diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, é composta de 2 (dois) 

o – Os cargos de diretoria são designados: Diretor-Supe-
o - No caso de impedimento ou afastamento temporário de qualquer diretor, o Conselho de Administração, indicará o substituto 

o - Em caso de vaga na diretoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto que 

mensais e não cumulativos. Art. 19 – A Sociedade somente se obrigará através de assinatura de dois de seus diretores , ou de qualquer Diretor em conjunto 
com um procurador, ou por dois procuradores nomeados conforme o art. 20, seguinte. Art. 20 – É facultado a dois diretores, em conjunto, constituir mandatários 

meses, exceto no caso de mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado. Art. 21 – As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas em livro 

vedado à diretoria a alienação de qualquer imóvel da companhia, assim como de bens do ativo não circulante, ou a constituição de ônus reais sobre os mesmos 
e a prestação de garantias à obrigação de terceiro, sem a autorização necessária, conforme estabelecer este Estatuto. Art. 24 – A Diretoria tem poderes para 

onerosos, confessar, renunciar, transigir, acordar, dar quitação em direitos e obrigações pertinentes, observados os valores de alçada reservados ao Conselho 

Estatuto, a legislação em vigor, e as orientações e deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. II – Abrir, fechar e movimentar as contas 
bancarias para realizar pagamentos e recebimentos relativos ao funcionamento Sociedade. III – A Diretoria poderá autorizar reembolsos previstos em contrato, 

comprovante do gasto. É terminantemente vedado à Diretoria autorizar ou mandar pagar direta ou indiretamente contas de terceiros, tais como: sócios, admi-
-

-
-

presas de assessoria e outros, respeitando os limites do inciso VIII. VIII – Firmar contratos de quaisquer naturezas e demais atos que obriguem passivamente 

o grau de sócios ou de membros da Administra-

-

Conselho de Administração os pedidos de autorização, inclusive os que dependem de aprovação assemblear, quando determinados por este estatuto, ou em 

de Administração e pela legislação. XIV – Manter sigilo sobre a escrituração contábil, dados e projetos da Sociedade, vedada a divulgação ou disseminação de 

ao direito de informação e transparência, que, mediante requisição por escrito de acionistas ou pessoas legalmente interessadas, deverá ser atendido no prazo 

de Administração na reunião imediatamente posterior ao pedido. XVI - Manter em perfeita ordem os livros societários, providenciando cópias aos interessados 
atestadas pela Diretoria. Capítulo V – Conselho Fiscal. 
efetivos e três suplentes, não terá funcionamento permanente. Parágrafo 1o – O Conselho Fiscal, a pedido dos acionistas que representem 10% ( dez por 
cento ) de ações com direito a voto ou 5% ( cinco por cento ) sem direito a voto, entrará em funcionamento, sendo os conselheiros eleitos pela assembleia ob-

-
fo 2o o – O Presidente do Conselho Fiscal será eleito na mesma as-

Capítulo VI – Exercício Social – 
Lucros e sua Distribuição. 

-
ro e as recomendações para destinação dos lucros e alterações necessárias no orçamento da sociedade para deliberação da Assembleia Geral. Art. 28 – O 

b) 6% para o dividendo obrigatório; c) o quanto deliberar a assembleia para formação de reservas para contingências; d) o remanescente, para dividendo su-

que for declarado. Capítulo VII – Disposições Finais. Art. 29 – De acordo com o artigo 45 da Lei 6.404/76, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas 

resolvidos pela Assembleia Geral. Art. 31 – Os dispositivos do presente Estatuto entram em vigor a partir da assinatura dos acionistas presentes em quórum 
válido da ata da Assembleia Geral Extraordinária que os aprovou para procedimentos internos da Sociedade, procedendo-se a eleição dos órgãos administra-
tivos e serão arquivados e publicados conforme art. 289 da Lei 6404/70, para efeitos perante terceiros. ANEXO II é parte integrante da Assembleia Geral Extra-
ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2020 com Registro na JUCESP sob. n. 213.079/20-3, 19/06/2020 – Gisela Simiema Ceschin; Adv.: Antonio Luis Chine-
latto OAB/SP 388.041 Presidente: Rodrigo Goetschi Gentil Secretário: Yung Chu Ching.

MOINHO PROGRESSO S.A.
CNPJ 60.866.688/0001-19 - NIRE 35300061748

ATA CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Aos 23.06.2020, às 9 horas, na sede social da Vila Leopoldina Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), São Paulo/SP, na Avenida Mofarrej, nº 825, 
Sala 08, Vila Leopoldina. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada em razão da pre-
sença da totalidade dos acionistas, conforme autorizado pelo artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Albert Mizrahi, Secretário: Thomas Neufeld. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a: (a) a celebração de aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garan-
tia Adicional Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Vila Leopoldina Empreendimentos Imobiliários S.A.”, celebrado, em 
26.05.2020 (“Escritura da 1ª Emissão”), de forma a, dentre outras matérias, (a.1) refl etir a liberação 
das garantias reais previstas na Escritura da Primeira Emissão, (a.2) incluir o conceito de incorporação 
da remuneração, e (a.3) incluir previsão de compartilhamento das garantias reais previstas na Escri-
tura da Primeira Emissão com os titulares das debêntures da segunda emissão da Companhia; (b) a 
realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografá-
ria, com garantias adicionais reais e fi dejussória, em série única da Emissora, no valor total de até 
R$25.330.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para colocação privada, nos termos 
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para 
Colocação Privada, da Vila Leopoldina Empreendimentos Imobiliários S.A.”, a ser celebrado entre a 
Companhia, na qualidade de emissora das Debêntures, a Gaia Securitizadora S.A., na qualidade de 
titular das Debêntures (“Securitizadora”), e as Garantidoras, na qualidade de intervenientes garanti-
doras (“Escritura de Emissão”), no âmbito da operação de emissão dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 149ª série da 4ª emissão da Securitizadora (“CRI”), mediante securitização dos crédi-
tos imobiliários originados pelas Debêntures e formalizados por intermédio do “Termo de Securitiza-
ção de Créditos Imobiliários da 149ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Gaia Securitizadora S.A.” a ser celebrado entre a Securitizadora, na qualidade de emissora, e a Vórtx 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos titulares 
dos CRI (“Vórtx” ou “Agente Fiduciário dos CRI” e “Termo de Securitização”, respectivamente), no va-
lor de R$ 25.330.000,00 (“Operação de Securitização”), os quais serão objeto de distribuição pública, 
com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM 476/09, conforme alterada (“Oferta Restrita” 
e “Instrução CVM 476/09”, respectivamente); (c) outorga e constituição, pela Companhia, da Aliena-
ção Fiduciária de Imóvel (conforme abaixo de defi nido) em garantia das obrigações assumidas pela 
Companhia no âmbito da Emissão; e (d) autorizar os diretores da Emissora a praticar todos os atos ne-
cessários à efetivação das deliberações mencionadas nos itens (a) a (c) acima, incluindo a negociação 
e celebração de todos os documentos necessários e indispensáveis à realização da Emissão e da 
Operação de Securitização e à constituição das Garantias (conforme abaixo defi nidas), tudo em con-
formidade com o disposto no artigo 59 da Lei das S.A.. Deliberações: Instalada validamente a as-
sembleia, examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: a) a celebração de aditamento à Escritura 
da Primeira Emissão, de forma a, dentre outras matérias, (a.1) refl etir a liberação das garantias reais 
previstas na Escritura da Primeira Emissão, (a.2) incluir o conceito de incorporação da remuneração, e 
(a.3) incluir previsão de compartilhamento das garantias reais previstas na Escritura da Primeira Emis-
são com os titulares das debêntures da segunda emissão da Companhia, conforme minuta prevista 
no Anexo I a esta ata; b) Aprovar, na forma do artigo 59 da Lei das S.A., a realização da Emissão e da 
Oferta Restrita, de acordo com os seguintes termos e condições, que serão detalhadamente descri-
tos e regulados nos termos da Escritura de Emissão e a participação da Companhia na Operação de 
Securitização, constituída mediante a securitização dos créditos imobiliários originados pelas Debên-
tures e formalizados por intermédio do Termo de Securitização, os quais serão objeto da Oferta Res-
trita, nos termos da Instrução CVM 476/09: (i) Número da Emissão: as Debêntures representam a 
2ª emissão da Companhia; (ii) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única.; (iii) 
Valor Total da Emissão: O montante total da Emissão será de R$25.330.000,00 na Data de Emissão 
(conforme abaixo defi nida) (“Valor Total da Emissão”); (iv) Quantidade de Debêntures: Serão emi-
tidas 25.330 Debêntures; (v) Forma, Tipo, Conversibilidade, e Emissão de Certifi cados: As De-
bêntures serão da forma nominativa, simples e não conversíveis em ações da Emissora. A Emissora 
não emitirá certifi cados das Debêntures. Para todos os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures 
será comprovada pelos registros realizados no “Livro de Registro de Debêntures Nominativas” da 
Emissora; (vi) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária; (vii) Valor Nominal Unitá-
rio: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”); (viii) Data de Emissão: para todos os fi ns de direito e efeitos legais, a data de emissão 
das Debêntures será aquela defi nida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (ix) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas pela Securitizadora, por 
meio da assinatura de boletim de subscrição. As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no 
mercado primário, em uma ou mais datas (“Datas de Integralização”). O preço de subscrição de cada 
Debênture será seu Valor Nominal Unitário, na primeira Data de Integralização, e, nas Datas de Inte-
gralização posteriores à primeira Data de Integralização, será o seu Valor Nominal Unitário acrescido 
da Remuneração (conforme abaixo defi nido), podendo ser acrescido de ágio ou deságio, a ser defi ni-
do no ato de subscrição das Debêntures, desde que aplicado de forma igualitária entre as Debêntu-
res em cada data de integralização. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato de subscrição, por meio de TED ou outra forma de transferência eletrônica de recur-
sos fi nanceiros, na conta corrente a ser previamente informada pela Emissora à Securitizadora, por 
meio de comunicado direcionado à Securitizadora; (x) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntu-
res terão prazo de vencimento de 699 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), res-
salvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado, a serem estabelecidas na 
Escritura de Emissão; (xi) Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da presente 
Emissão serão destinados ao pagamento dos valores devidos pela Emissora no âmbito do “Instru-
mento Particular de Cessão e Transferência a Título Oneroso do “Compromisso Particular de Venda e 
Compra de Imóvel entre Bernina Administradora e Exportadora Ltda. e Itajó Administração de Imóveis 
Ltda. celebrado em 25.08.2006”, conforme aditado, celebrado em 31.08.2018 entre a Emissora e a Ita-
jó Administração de Imóveis Ltda., CNPJ/ME nº 02.886.795/0001-02, fi rmado para a aquisição do 
Imóvel (conforme abaixo defi nido); (xii) Amortização: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será 
amortizado em 1 única parcela, na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento an-
tecipado e de resgate antecipado a serem estabelecidas na Escritura de Emissão; (xiii) Remunera-
ção das Debêntures e Pagamento da Remuneração: a. Atualização monetária: Não haverá 
atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures; b. Remuneração das Debêntures: 
As Debêntures renderão juros à taxa correspondente a 100% da variação acumulada das taxas mé-
dias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma per-
centual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa 
DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa equivalente a 5,2% ao ano (“Spread”), 
base 252 dias úteis (“Remuneração”). Caso, até 26.08.2021, a Emissora não comprove à Securitiza-
dora, que celebrou com terceiros proposta vinculante para a realização de uma operação de desen-
volvimento do Imóvel (como, por exemplo, uma operação de built to suit), cujo valor seja sufi ciente 
para a quitação integral das Debêntures na data da sua apresentação, o Spread descrito acima deve-
rá ser alterado para 7,2% ao ano, com base em um ano de 252 Dias Úteis, mediante a celebração de 
aditamento à Escritura de Emissão no prazo de 10 Dias Úteis contados de notifi cação da Securitiza-
dora nesse sentido, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures. A Remuneração será calcu-
lada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre 
o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, des-
de a primeira Data de Integralização, a Data de Incorporação da Remuneração ou a Data de Pagamen-
to da Remuneração (conforme defi nido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
do seu efetivo pagamento, de acordo com fórmula, termos e condições a serem especifi cados na Es-
critura de Emissão; e c. Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga mensalmente, con-
forme datas a serem descritas na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures”). Não haverá pagamento da Remuneração até 26.08.2021 (exclusive). O período conta-
do desde a 1ª Data de Integralização até a primeira Data de Pagamento da Remuneração é denomi-
nado “Período de Carência”. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado, 
amortização extraordinária ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, após decorrido o Período de Carência, a Remu-
neração será paga mensalmente, nas Datas de Pagamento da Remuneração, sempre no dia 26 de 
cada mês, sendo o primeiro pagamento em 26.08.2021 e último na Data de Vencimento, observado 
que: (i) a Remuneração calculada no período compreendido entre a Primeira Data da Integralização e 
o dia 25.07.2021 será integralmente capitalizada e incorporada ao Valor Nominal Unitário (“Data de 
Incorporação da Remuneração”); e (ii) o primeiro pagamento da Remuneração, que compreenderá a 
Remuneração incorrida entre a Data de Incorporação da Remuneração (inclusive) e a primeira Data de 
Pagamento da Remuneração (exclusive), será realizado em 26.08.2021. (xiv) Amortização Extraor-
dinária e Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá, a qualquer tempo, e obser-
vados os termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério 
e independentemente da vontade da Securitizadora, realizar: (a) o resgate antecipado da totalidade 
das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”); ou (b) a amortização extraordinária faculta-
tiva do Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures, 
limitada a 95%, que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Ex-
traordinária Facultativa”): a. Resgate Antecipado Facultativo Total: O Resgate Antecipado Facultativo 
Total somente poderá ocorrer mediante publicação de comunicação individual à Securitizadora, com 
cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, com 

antecedência mínima de 5 Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total (“Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipa-
do Facultativo Total, a Securitizadora fará jus ao pagamento: (a) do Valor Nominal Unitário (ou saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, a Data de Incorporação da Remuneração, 
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a Data do 
Resgate Antecipado Facultativo Total. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total 
serão obrigatoriamente canceladas; e b. Amortização Extraordinária: A Amortização Extraordinária 
Facultativa somente poderá ocorrer mediante publicação de comunicação individual à Securitizadora, 
com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data prevista para realização da efetiva Amorti-
zação Extraordinária Facultativa (“Data da Amortização Extraordinária Facultativa”). Por ocasião da 
Amortização Extraordinária Facultativa, a Securitizadora fará jus ao pagamento de parcela do Valor 
Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso) das Debêntures a ser amor-
tizada, acrescida da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integraliza-
ção, a Data de Incorporação da Remuneração ou a Data de Pagamento da Remuneração imediata-
mente anterior, conforme aplicável, até a Data da Amortização Extraordinária Facultativa. (xv) Aqui-
sição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o dispos-
to no artigo 55, §3º, da Lei das Sociedades por Ações: (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal 
Unitário, desde que tal fato conste do relatório da administração e de suas demonstrações fi nancei-
ras; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela 
CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das suas demonstrações fi nanceiras. 
As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser: (i) canceladas, devendo o cancelamento ser ob-
jeto de ato deliberativo da Emissora; (ii) permanecer na tesouraria da Emissora; ou (iii) novamente co-
locadas no mercado, observadas as eventuais restrições. As Debêntures adquiridas pela Emissora 
para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remune-
ração das demais Debêntures; (xvi) Colocação das Debêntures: As Debêntures serão objeto de 
colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de va-
lores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores; (xvii) Garantias: Em garan-
tia do fi el, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou 
futuras, em seu vencimento original ou antecipado, decorrentes das Debêntures, incluindo quaisquer 
valores devidos nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, que contempla o paga-
mento das Debêntures, seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração e todos os seus aces-
sórios, aí incluídos, mas não se limitando, os Encargos Moratórios (conforme defi nido abaixo) e outros 
acréscimos, eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorridos 
pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário dos CRI em decorrência de processos, procedimentos 
e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e interesses rela-
cionados às Debêntures, aos CRI e à execução da Fiança (conforme abaixo defi nida) e das Garantias 
Reais (conforme abaixo defi nidas) (“Obrigações Garantidas”), serão constituídas, nos termos dos res-
pectivos instrumentos a serem celebrados pelas Partes, as seguintes garantias em favor da Securiti-
zadora: (i) de alienação fi duciária, mediante a transferência da propriedade resolúvel e a posse indi-
reta pela Emissora, em favor da Securitizadora, de terreno situado na Rua Othão, nº 297 e 339, na Rua 
Hassib Mofarrej nº 666 e na rua Mergenthaler, nº 933, Lapa, São Paulo/SP, devidamente descrito e ca-
racterizado na matrícula nº 19.263, do 10º Ofi cial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São 
Paulo, e cadastrada na Prefeitura do Município de São Paulo sob os números de contribuinte 
097.011.0007-7, 097.011.0005-0 e 097.011.0006-9 (“Imóvel”), com todas as suas acessões, constru-
ções, melhoramentos, benfeitorias, frutos, rendimentos, instalações e tudo o que mais forem acres-
cidos durante a vigência das Debêntures, bem como todo e qualquer direito relativo ao Imóvel, que a 
Emissora detenha ou venha a possuir (“Alienação Fiduciária de Imóvel”), nos termos a serem previs-
tos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” a ser 
celebrado pela Emissora, pela Vórtx, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures da 
Primeira Emissão (conforme abaixo defi nido), e pela Securitizadora, nos termos a serem dispostos na 
Escritura de Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel”); (ii) alienação fi duciária, median-
te a transferência da propriedade resolúvel e a posse indireta, à Securitizadora, da totalidade das 
ações de emissão da Companhia de titularidade (a) da Melza Investimentos e Participações Ltda. 
(“Melza”) e (b) da Mastra Investimentos e Participações Ltda. (“Mastra” e, em conjunto com a Melza, 
“Fiduciantes” ou “Fiadoras” e “Ações Alienadas”), bem como todos os frutos, rendimentos, proven-
tos, direitos econômicos e vantagens que forem atribuídos expressamente a quaisquer das Ações 
Alienadas e quaisquer ações de emissão da Emissora que venham a ser subscritas, integralizadas, re-
cebidas, conferidas, compradas ou de qualquer outra forma adquiridas (direta ou indiretamente) pe-
las Fiduciantes durante a vigência das Debêntures, a ser outorgada pelas Fiduciantes (“Alienação Fi-
duciária de Ações” e, em conjunto com Alienação Fiduciária de Imóvel, “Garantias Reais”), nos ter-
mos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia Sob Condição Suspen-
siva e Outras Avenças”, celebrado pela Emissora, pela Vórtx, na qualidade de representante dos titu-
lares das Debêntures da Primeira, em 26.05.2020, que será compartilhado com a Securitizadora por 
meio de aditamento a ser fi rmado pela Vórtx, pela Emissora, pela Securitizadora, e pelo Agente Fidu-
ciário dos CRI (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações” e, em conjunto com o Contrato de Aliena-
ção Fiduciária de Imóveis, “Contratos de Garantia”); e (iii) garantia fi dejussória, na forma de fi ança, a 
ser outorgada pelas Fiadoras em favor da Securitizadora nos termos dos artigos 818 e 822 da Lei 
10.406 de 10.01.2002, conforme alterada, obrigando-se como devedoras solidárias e principais paga-
doras de todos os valores devidos pela Emissora nos termos a serem previstos na Escritura de Emis-
são, até a liquidação integral das Obrigações Garantidas (“Fiança” e, em conjunto com as Garantias 
Reais, “Garantias”). As Garantias Reais serão compartilhadas, sem ordem de preferência de recebi-
mento no caso de excussão, na proporção do respectivo saldo devedor de cada credor, com a dívida 
decorrente das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garan-
tia adicional real, com garantia adicional fi dejussória, em série única, da 1ª emissão da Emissora (“De-
bêntures da Primeira Emissão”), de acordo com o “Contrato de Compartilhamento de Garantias e Ou-
tras Avenças” a ser celebrado entre a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na 
qualidade de agente fi duciário dos titulares das Debêntures da Primeira Emissão e a Securitizadora 
(“Contrato de Compartilhamento de Garantias”); (xviii) Repactuação Programada: Não haverá re-
pactuação programada das Debêntures; (xix) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remunera-
ção, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntu-
res, os débitos em atraso fi carão sujeitos à multa moratória, não compensatória, de 2% sobre o valor 
total devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento, até a data do efetivo paga-
mento, à taxa de 1% ao mês, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, notifi ca-
ção ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança (em conjun-
to, “Encargos Moratórios”); (xx) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures não 
serão registradas para distribuição no mercado primário, custódia eletrônica em qualquer mercado or-
ganizado, tendo em vista tratar-se de uma emissão privada, razão pela qual a Emissão fi ca dispensa-
da de registro de distribuição de que trata o artigo 19 da Lei 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada. 
(xxi) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados pela Emis-
sora no respectivo vencimento, conforme datas previstas na Escritura de Emissão, em conta corrente 
de titularidade da Securitizadora, vinculada aos CRI, conforme defi nida na Escritura de Emissão; e 
(xxii) Eventos de Vencimento Antecipado: nos termos a serem previstos na Escritura de Emis-
são, a Securitizadora deverá considerar automaticamente vencidas todas as obrigações constantes 
da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calcu-
lada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, a Data de Incorporação da Remune-
ração ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até 
a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o 
caso e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora na ocorrência das hipóte-
ses a serem previstas na Escritura de Emissão. c) Aprovar a outorga e constituição, pela Emissora, de 
garantia real na forma da Alienação Fiduciária de Imóvel, nos termos a serem previstos no Contrato 
de Alienação Fiduciária de Imóvel; d) Autorizar os diretores da Companhia a praticar os atos necessá-
rios à efetivação das deliberações mencionadas nos itens (a) a (c) acima, incluindo, mas não se limi-
tando à celebração de todos os documentos necessários e indispensáveis à realização da Emissão e 
da Operação de Securitização, à constituição das Garantias, incluindo, mas não se limitando, à cele-
bração dos Contratos de Garantia e da Escritura de Emissão, inclusive eventuais aditamentos. Adicio-
nalmente, fi cam os diretores da Companhia autorizados a negociar, observadas as deliberações ora 
aprovadas, as demais cláusulas e condições dos documentos acima referidos. e) Autorizar a publica-
ção desta ata na forma prevista no §2º, artigo 130, Lei das S.A.. Encerramento: Nada mais a tratar, 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, foram suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, aprovada e as-
sinada pelos acionistas presentes: Mastra Investimentos e Participações Ltda. (p. Albert Mizhari) e 
Melza Investimentos e Participações Ltda. (p. Thomas Neufeld). São Paulo, 23.06.2020. Albert Mizra-
hi - Presidente, Thomas Neufeld - Secretário. Acionistas: Mastra Investimentos e Participações Ltda. 
por: Albert Mizrahi, Melza Investimentos e Participações Ltda. por: Thomas Neufeld.

Vila Leopoldina Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ Nº 29.414.779/0001-73 - NIRE 35300551265
Ata da Assembleia Geral Extraordináride 23.06.2020

Aporte Construção e Urbanização S/A
CNPJ: 33.679.778/0001-28

Demonstrações Contábeis em  31 de dezembro de 2019 (Em reais)
Balanços Patrimoniais 2019

10.233
9.989
9.989

244
244

2019
10.233

180
180

Patrimonio Liquido 10.053
10.000
50.000

(49.947)
2019

(48.233)
(48.233)

(1.379)
(163)
(172)

(49.947)

Demons
 trações das 
 Mutações 
 do Patrimô-
  nio Liquido

Capital 

Subs-

Adianta-
mento 
Futuro 

Aumento 
de Capital

do exer-
Total

 Saldo em 
 21/05/2019 - - - -

 10.000 - -  10.000 

 50.000  50.000 

- - (49.947) (49.947)
 Saldo em 
 31/12/2019 10.000 50.000 (49.947) 10.053

2019
(49.947) 

(244) 

(244) 

 180 
 10.000 

 60.180 
 9.989 

 -   
 9.989 
 9.989 

Urbanização S/A -

-

-
-

. 

Contador

Diretoria

-
-

-
.
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MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.206.359/0001-00 - NIRE 35.300.511.026 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.2020
1. Data, Hora e Local: Em 02.03.2020, às 08h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 
2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), consta-
tando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas 
constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 
124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º 
do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de To-
ledo, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, ao cargo 
de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. 
Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Au-
torizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conheci-
mento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki como membro efetivo do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 30.01.2020, com efeitos a partir da 
presente data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida fun-
ções; 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, 
engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, 
com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, para o cargo de membro efe-
tivo do Conselho de Administração da Companhia; O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se 
encerrará na data prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da 
AGO de 2020, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conse-
lho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequente-
mente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, confor-
me Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 
6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser com-
posto pelos seguintes membros: (1) Sr. Leonardo Couto Vianna, brasileiro, viúvo, engenheiro, RG nº 57.691.434-4 SSP/
SP e CPF/MF nº 156.835.756-72, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGE de 
21/11/2019, às 09h00 (“AGE 21/11/2019”); (2) Sr. Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e CPF/MF nº 103.264.958-51, membro efetivo, elei-
to na AGE 21/11/2019; e (3) Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão par-
cial de bens, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, membro efetivo, eleito na presente data; todos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP e mandato até a data 
da realização da AGO de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substi-
tutos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 02.03.2020. Assinaturas: Leonardo Couto Vian-
na, Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Conces-
sões, representada pelo Sr. Eduardo de Toledo; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Ser-
viços, representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Regis-
tro de Atas de Assembleias Gerais nº 02, às folhas 02 a 03. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de To-

ledo - Secretário. JUCESP nº 194.161/20-1 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FOSFANIL S.A. - em liquidação - CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-
00 - NIRE 35.300.036.786 - Aviso de Convocação de Assem-
bleia Geral Extraordinária - Nos termos do §Único do Artigo 22 
do Estatuto Social,ficam os Acionistas da Fosfanil S.A.-em liqui-
dação convocados a comparecerem à Assembleia Geral Extraor-
dinária da Companhia, a ser realizada no dia 06 de julho de 2020, 
às 09:00, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. Ibirapuera, 2033, 4º andar, conjuntos 
41 e 42, CEP 04029-100, para deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) a cessação do estado de liquidação da Companhia; e 
(ii) a restauração da Diretoria da Companhia com a eleição dos 
Srs Eric Pierre Paul Schmitt e José Alberto Teixeira da Silva, 
para ocuparem os cargos de Diretor Presidente e Diretor Finan-
ceiro, respectivamente, pelo prazo de 3 (três) anos. São Paulo, 24 
de junho de 2020. Eric Pierre Paul Schmitt - Liquidante

AZEVEDO &
TRAVASSOS S.A.

CNPJ 61.351.532/0001-68
COMPANHIA ABERTA

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que, após a realização da reunião 
do Conselho de Administração da Companhia, em 
24.06.2020 estarão à disposição dos Acionistas, 
na sua sede bem como nos “sites” da Companhia, 
da CVM e da BM&FBOVESPA, os documentos do 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício 
de 31.12. 2019. São Paulo, 25 de junho de 2020.

GMR Osasco Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ/MF: 16.560.978/0001-48 - NIRE 35.226.698.62-8
Ata de Reunião de Sócios

Em 30/03/2020, na sede social da sociedade, reuniram-se 
os sócios representantes da integralidade do capital so-
cial da GMR Osasco Empreendimentos Imobiliários SPE 
LTDA., ocasião em que deliberam sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a redução do capital social da Socieda-
de, de R$ 39.955.321,00 (trinta e nove milhões, novecentos 
e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais) para 
R$ 4.141.701,00 (quatro milhões, cento e quarenta e um 
mil, setecentos e um reais); ii) Aprovação do novo quadro 
do capital social e participação societária da Sociedade.

EDITAL Processo Digital nº: 1018417-
48.2018.8.26.0003 Classe: Assunto: Interpelação
- Inadimplemento Requerente: Central Park
Empreendimentos Imobiliarios Ltda Requerido:
Maria de Lourdes de Jesus Chagas e outro EDITAL
PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1018417-
48.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina
Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a MARIA DE LOURDES DE JESUS CHAGAS,
RG nº 32.707.371-8-SSP/SP e CPF/MF nº
259.711.658-10 e de JOSE FRANCISCO DAS
CHAGAS, RG n° 11324250 SSP/SP e CPF/MF n°
223.543.794-04, que CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
lhes ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO
JUDICIAL, representado pelo instrumento de
compromisso de compra e venda de do Lote “15”
da Quadra “C” do loteamento denominado “Quintas
do Imperial”, estando atualmente inadimplentes
com as parcelas 003/162 a 009/162, que totaliza a
quantia de R$ 5.992,43. Estando os interpelados
em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias
supra, paguem as parcelas vencidas e vincendas,
atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica
as partes requeridos interpelados para os fins
pretendidos com fundamento no artigo 727 do
Código de Processo Civil. Ficando advertida que
após a realização da interpelação os autos ficarão
disponíveis para extração de cópias pelo prazo de
30 dias (art. 729 do Código de Processo Civil).
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de junho de 2020.      26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al nº:
1071255-31.2019.8.26.0100 Classe: Assunto:
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária -
Propriedade Fiduciária Requerente: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Requerido: Carolina Trindade da Silva Silveira
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1071255-
31.2019.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar
Fernandes Marinho, Juiz de Direito 4ª Vara Cível
da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz
CAROLINA TRINDADE DA SILVA SILVEIRA (RG
nº. 18061979 e do CPF nº. 286.427.788-30) que
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/
A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão
relativo a um AUTOMÓVEL: “marca: VW -
VOLKSWAGEN – modelo: SAVEIRO ROBUST
1.6 TOTAL  FLEX 8V – Ano: 2016/2017 – Cor:
BRANCA – Placa: GIT6077 - chassi:
9BWKB45U8HP012749”. Apreendido o bem, e
estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após
os 20 dias supra, requerer a purgação da mora
depositando, sob pena de consolidar-se
propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado
pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15
dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob
pena de confissão e revelia. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o edital
afixado e publicado nos termos da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
15 de junho de 2020. 26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO – INCIDENTE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Processo Digital nº: 0014254-
82.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica -
Duplicata Requerente: Potenza Comércio e
Indústria Ltda Requerido: Jose Reinaldo Jordão
Segura e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014254-
82.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho
Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o)
MARCELO SOARES SEGURA, RG 267385468,
CPF 195.455.818-08 e JOSE REINALDO
JORDÃO SEGURA, Brasileiro, RG 76191060,
CPF 691.865.298-20, que ante a ausência de bens
para fins de satisfação do crédito exequendo nos
autos da Ação de Execução de título extrajudicial
nº 1014895-24.2015.8.26.0001 em desfavor da
empresa Geccom Construtora Ltda EPP, foi
deferido o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão dos sócios
no polo passivo da execução. Estando os réus em
lugar ignorado, foi deferido a CITAÇÃO por
EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a
fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital
apresentem manifestação e requeiram as provas
cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC,
nomeando-se em caso de silêncio Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de
Junho de 2020. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli,
Coordenador, conferi. 26 e 27/06

Jornal
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Pancetti Participações S/A
CNPJ/MF nº 11.892.101/0001-30

A Diretoria
Mário Yasuo Sugawara – Técnico Contabilista CRC-SP 1SP 094.157/O-3

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatuárias vigentes, a administração da Pancetti Participações S/A. apresenta as suas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, as quais 
estão à disposição dos acionistas na sede da sociedade. Atencionamente,  São Paulo 22 de Junho de 2020.  A Diretoria.

Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de dezembro 2019
Ativo 2019 2018
Circulante 10.137.328,07 6.550.391,52
Disponibilidades
Bancos Cta Movimento/Aplicações 
Financeiras 5.717.321,97 1.429.724,01

Valores Realizáveis 4.420.006,10 5.120.667,51
Contas à Receber 50.615,08 745.971,59
Adiantamentos 1.300.000,00 1.300.000,00
Imposto de Renda à Recuperar 65.571,09 67.809,95
Despesas Pré-Pagas 353,80 –
Estoque de Imóveis 3.003.466,13 3.006.885,97
Não circulante 6.612.650,47 10.244.542,85
Realizável a Longo Prazo: Depósitos Judiciais 176.451,46 –
Investimentos 6.411.957,17 10.239.543,47
Sociedade em Conta de Participação 5.377.588,67 8.954.739,60
Participação em Outras Sociedades 1.034.368,50 1.284.803,87
Imobilizado 24.241,84 4.999,38
Móveis e Utensílios 25.076,38 4.999,38
Depreciações Acumuladas (834,54) –
Total do ativo 16.749.978,54 16.794.934,37

Passivo 2019 2018
Circulante 508.707,89 23.160,15
Exigibilidades
Provisão de Férias 25.984,67 21.330,18
Impostos e Contribuições à Recolher 1.723,22 1.829,97
Antecipação para Futura Venda de Imóvel 481.000,00 –
Não circulante 139.126,13 102.863,75
Conta de Compensação/Contrato de Mútuo
Sarlat Empreendimentos e Particip Ltda 139.126,13 102.863,75
Patrimônio líquido 16.102.144,52 16.668.910,47
Capital Social
Capital Realizado 10.500.000,00 10.500.000,00
Reservas de Capital 6.975.161,09 6.975.161,09
Reserva de Ágio na Emissão de Ações 9.000.000,00 9.000.000,00
Reserva de Capital à Realizar (202.483,89) –
Reserva de Ágio à Realizar (1.822.355,02) (2.024.838,91)
Reservas de Lucros (1.373.016,57) (806.250,62)
Resultados Acumulados (1.528.971,25) (962.205,30)
Reserva Legal 155.954,68 155.954,68
Total do passivo 16.749.978,54 16.794.934,37

Demonstração do Resultado do Exercício – 2019
Receitas Operacionais 2019 2018
Aluguéis 216.650,00 198.938,37
Deduções:
ISS, PIS e Cofins (20.040,18) (18.401,80)
Receita Líquida 196.609,82 180.536,57
Lucro Bruto 196.609,82 180.536,57
Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais (515.914,69) (451.188,70)
Outras Receitas/Despesas (247.461,08) (168.098,25)
Outras Receitas 106.463,28 180.160,36
Resultado Negativo em Participações Societárias (4.435,37) (680.993,35)
Ágio/Perda com Investimento (209.277,66) (139.334,55)
Venda de Bens do Ativo 520.000,00 1.199.515,30
Custo de Bens Ativos Vendidos (660.211,33) (727.446,01)
Resultado Operacional (566.765,95) (438.750,38)
Lucro antes da Contribuição Social (566.765,95) (438.750,38)
Contribuição Social – (15.261,31)
Lucro antes do Imposto de Renda (566.765,95) (454.011,69)
Provisão para o Imposto de Renda – (25.435,51)
Resultado Líquido do Exercício (566.765,95) (479.447,20)

Demonstração de Resultados Acumulados – 2019
2019 2018

Saldo Anterior de Resultados Acumulados (962.205,30) (482.758,10)
Resultado Líquido do Exercício (566.765,95) (479.447,20)
Reserva Legal 155.954,68 155.954,68

(1.373.016,57) (806.250,62)
Resultados Acumulados (1.373.016,57) (806.250,62)

Demonstração dos Fluxos de Caixa – 2019
Das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL 566.765,95 479.447,20
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
Operacionais 808.036,64 (1.690.655,79)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
Investimento 3.479.561,32 1.946.964,01

Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
Financiamento – 500.000,00

Disponibilidades
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 4.287.597,96 756.308,22

Caixa e Equivalente de Caixa 
no Início do Exercício 1.429.724,01 673.415,79

 no Final do Exercício 5.717.321,97 1.429.724,01

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional: A empresa Pancetti Participações S.A. cons-
tituída em 28/04/2010, tendo como objetivo principal a participação em 
negócios, empreendimentos e participações em outras sociedades. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações con-
tábeis foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 
e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CP, e aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC. 3. Principais Práticas Contábeis Adotadas: a) 
Caixa e Equivalentes de Caixa : Incluem saldos positivos em conta movi-
mento, aplicações financeiras de liquidez imediata; b) O Ativo e Passivo 
estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando apli-
cáveis, os rendimentos, encargos e demais acréscimos incorridos até 
31/12/2019; c) Os Estoques são apresentados pelo custo de compra; d) 
Investimentos em participações societárias são ajustados pelo método de 
Equivalência Patrimonial; e) Imobilizado avaliado pelo custo de aquisição, 
reduzido pela depreciação calculada pelo método linear às taxas anuais, 
originando o valor líquido contábil (Demonstrativo Nota Explicativa nº 4); f) 
O resultado é apurado pelo Regime de Competência na apropriação das 

Receitas, Custos e Despesas Operacionais.
4. Quadro Demonstrativo do Imobilizado:
% Taxa Anual 2019 2018
Imobilizado
Móveis e Utensílios 10% 25.076,38 4.999,38
Depreciações Acumuladas (834,54) –
Imobilizado Líquido 24.241,84 4.999,38
5. Passivo Não Circulante (Exigível a Longo Prazo): Este grupo está 
composto pelo seu valor nominal, prevendo eventual incidência de juros 
sobre o contrato de mútuo. 6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social em 
31/12/2019 é de R$ 10.500.000,00, composto de 10.500.000 ações ordi-
nárias nominativas e sem valor nominal; b) Reserva Legal constituída a 
alíquota de 5% sobre o lucro líquido do exercício até atingir o montante 
de 20% do capital social, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas.

Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” 
consolidado em 31/12/2019, cujo Ativo e Passivo somam a importância 

de R$ 16.749.978,54. São Paulo, 31 de Dezembro de 2019

BS Holding S.A.
CNPJ/MF nº 05.275.432/0001-29

Ativo 2019 2018    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 34.334,59 18.226,68
Clientes 94.265,36 159.446,02
Estoques 2.125.144,69 1.683.684,32    
Total do Ativo Circulante 2.253.744,64 1.861.357,02

Não Circulante
Investimentos 59.297.192,13 58.181.698,62    
Total do Ativo Não Circulante 59.297.192,13 58.181.698,62    

Total do Ativo 61.550.936,77 60.043.055,64    

Passivo 2019 2018    
Circulante
Fornecedores 698,24 321,34
Obrigações fi scais 14.589,16 2.062,78    
Total do Passivo Circulante 15.287,40 2.384,12
Não Circulante
Receitas a apropriar 81.180,50 159.446,02
Custos a apropriar - (31.500,00)    
Total do Passivo Não Circulante 81.180,50 127.946,02
Patrimônio Líquido
Capital social 60.066.550,00 59.866.878,00
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 294.999,06 37.671,06
Reserva legal 62.413,60 8.176,44
Reservas de lucros 1.030.506,21 -    
Total do Patrimônio Líquido 61.454.468,87 59.912.725,50    
Total do Passivo e do Patrimônio 
 Líquido 61.550.936,77 60.043.055,64    

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras resumidas da Companhia, referentes aos exercícios fi ndos em 31.12.2019
e 31.12.2018. A Diretoria.

  Adiantamento para   Lucros/
  Futuro Aumento Reserva de Reserva Prejuízos
 Capital Social de Capital Lucros Legal Acumulados Total            
Saldos em 31 de dezembro de 2017 59.866.878,00 - 1.076.851,21 110.814,71 - 61.054.543,92            
Prejuízo do exercício - - - - (1.179.489,48) (1.179.489,48)
Capital à integralizar - 37.671,06 - - - 37.671,06
Reserva legal - - - (102.638,27) 102.638,27 -
Reserva de lucros - - (1.076.851,21) - 1.076.851,21 -            
Saldos em 31 de dezembro de 2018 59.866.878,00 37.671,06 - 8.176,44 - 59.912.725,50            
Lucro do exercício - - - - 1.084.743,37 1.084.743,37
Capital à integralizar - 257.328,00 - - - 257.328,00
Capital à integralizado 199.672,00 - - - - 199.672,00
Reserva legal - - - 54.237,16 (54.237,16) -
Reserva de lucros - - 1.030.506,21 - (1.030.506,21) -            
Saldos em 31 de dezembro de 2019 60.066.550,00 294.999,06 1.030.506,21 62.413,60 - 61.454.468,87            

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro (Valores expressos em reais)

Receita Operacional Líquida 651.576,17 106.249,47
Custo das mercadorias vendidas (56.304,76) (21.000,00)    

Lucro Bruto 595.271,41 85.249,47    

Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas administrativas (507.057,54) (544.589,05)
Impostos e taxas (101.860,80) (99.173,92)    

Prejuízo Operacional antes do 
 Resultado Financeiro (13.646,93) (558.513,50)    

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Valores expressos em reais)

As demonstrações fi nanceiras completas estão a disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria
Benjamin Steinbruch

Sócio

Joaquim Alcides de Oliveira
Contador - CRC 1 SP 159322/O-0

 2019 2018    
Fluxo de Caixa das Atividades 
 Operacionais:
Lucro/(Prejuízo) do exercício 1.084.743,37 (1.179.489,48)    
 1.084.743,37 (1.179.489,48)
Redução (Aumento) nos ativos 
 operacionais
Clientes 65.180,66 106.297,32
Estoques (441.460,37) -
Empréstimos e fi nanciamentos - 446.217,39    
 (376.279,71) 552.514,71
Aumento (Redução) nos passivos 
 operacionais
Fornecedores 376,90 (1.008,66)
Impostos a recolher 12.526,38 (3.285,36)
Receitas a apropriar (46.765,52) (85.297,32)    
 (33.862,24) (89.591,34)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado     
 nas) atividades operacionais 674.601,42 (716.566,11)    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento:
Resultado de equivalência patrimonial (1.115.493,51) 667.116,73
Caixa líquido utilizado nas atividades     
 de investimento (1.115.493,51) 667.116,73    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento:
Integralização/Aumento de capital 199.672,00 -
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 257.328,00 37.671,06    
Caixa líquido gerado pelas (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento 457.000,00 37.671,06
Aumento (Redução) líquida no caixa     
 e equivalentes de caixa 16.107,91 (11.778,32)    
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 18.226,68 30.005,00
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do exercício 34.334,59 18.226,68    
 16.107,91 (11.778,32)    

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
para os Exercícios Findos em 31 Dezembro 

(Valores expressos em reais)

 2019 2018     2019 2018    
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras - 106.111,63
Despesas fi nanceiras (1.684,48) (1.817,25)    
Resultado Financeiro Total (1.684,48) 104.294,38    
Outros Resultados Operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 1.115.493,51 (667.116,73)
Resultado antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.100.162,10 (1.121.335,85)
Imposto de renda e contribuição social (15.418,73) (58.153,63)    
Lucro/(Prejuízo) do Exercício 1.084.743,37 (1.179.489,48)    

Guidara Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 23.481.484/0001-33

Ativo 2019 2018    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.732,50 53.377,92
Clientes 2.100,00 821,04
Adiantamentos 24.068,92 -
Impostos a recuperar 105.643,30 59.436,78
Prêmios de seguros 2.687,42 3.116,90    
Total do Ativo Circulante 144.232,14 116.752,64
Não Circulante
Investimentos 581.616,70 1.328.702,25
Imobilizado 23.406.014,02 22.920.873,02    
Total do Ativo Não Circulante 23.987.630,72 24.249.575,27    

Total do Ativo 24.131.862,86 24.366.327,91    

Passivo 2019 2018    
Circulante
Fornecedores 27.992,82 838,07
Impostos a recolher 846,15 9.988,70
Outras contas a pagar - 2.093,50    
Total do Passivo Circulante 28.838,97 12.920,27
Patrimônio Líquido
Capital social 43.839.598,91 43.675.398,91
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital - 164.200,00
Prejuízos acumulados (19.736.575,02) (19.486.191,27)    
Total do Patrimônio Líquido 24.103.023,89 24.353.407,64    
Total do Passivo e do Patrimônio 
 Líquido 24.131.862,86 24.366.327,91    

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras resumidas da Companhia, referentes aos exercícios fi ndos em 31.12.2019
e 31.12.2018. A Diretoria.

  Adiantamento para
  Futuro Aumento Prejuízos
 Capital Social de Capital Acumulados Total        
Saldos em 31 de dezembro de 2017 43.675.398,91 - (19.397.601,82) 24.277.797,09        
Capital à integralizar - 164.200,00 - 164.200,00
Prejuízo do exercício - - (88.589,45) (88.589,45)        
Saldos em 31 de dezembro de 2018 43.675.398,91 164.200,00 (19.486.191,27) 24.353.407,64        
Aumento de capital conforme AGE de 27/02/2019 164.200,00 (164.200,00) - -
Prejuízo do exercício - - (250.383,75) (250.383,75)        
Saldos em 31 de dezembro de 2019 43.839.598,91 - (19.736.575,02) 24.103.023,89        

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro  (Valores expressos em reais)

 2019 2018     2019 2018    

Fluxo de Caixa das Atividades 2019 2018    
 Operacionais:
Lucro/(Prejuízo) do exercício (250.383,75) (88.589,45)    
 (250.383,75) (88.589,45)
Redução (Aumento) nos ativos 
 operacionais
Clientes (1.278,96) (821,04)
Despesas antecipadas 429,48 (3.116,90)
Adiantamentos (24.068,92) -
Impostos a recuperar (46.206,52) (16.120,15)    
 (71.124,92) (20.058,09)
Aumento (Redução) nos passivos 
 operacionais
Fornecedores 27.154,75 838,07
Obrigações trabalhistas 651,90 -
Impostos a recolher (9.794,45) 8.543,30
Outras contas a pagar (2.093,50) 2.093,50    
 15.918,70 11.474,87    
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 operacionais (305.589,97) (97.172,67)    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento:
Investimentos 747.085,55 (149.213,21)
Imobilizado (485.141,00) 44.799,96    
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento 261.944,55 (104.413,25)    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento:
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital - 164.200,00    
Caixa líquido gerado pelas (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento - 164.200,00    
Aumento (Redução) líquida no caixa e 
 equivalentes de caixa (43.645,42) (37.385,92)    
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 53.377,92 90.763,84
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do exercício 9.732,50 53.377,92    
 (43.645,42) (37.385,92)    

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Valores expressos em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro (Valores expressos em reais)

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

Diretoria
Daniel Steinbruch - Presidente

Joaquim Alcides de Oliveira - Contador - CRC 1 SP 159322/O-0

Receita Operacional Líquida 22.869,00 22.869,00    
Lucro Bruto 22.869,00 22.869,00    
(Despesas) Operacionais
Despesas administrativas (166.348,11) (172.411,25)
Depreciações (44.799,96) (44.799,96)
Impostos e taxas (189.752,97) (271.778,47)    
Prejuízo Operacional antes do 
 Resultado Financeiro (378.032,04) (466.120,68)    

Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 273.247,89 811.573,61
Despesas fi nanceiras (266.685,84) (470.332,15)    

Resultado Financeiro Total 6.562,05 341.241,46

Outras Receitas Operacionais 121.086,24 36.289,77    

Prejuízo do Exercício (250.383,75) (88.589,45)    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.

CNPJ/MF 17.164.225/0001-86
NIRE 35300446763

Ficam convocados os senhores acionistas da MEMORIAL PARQUE DA PAZ S/A. para
se reunirem em assembleia geral ordinária, a se realizar às 16:00 horas do dia 13 de
julho de 2020, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Tancredo
do Almeida Neves km 54,2, Bairro Castanho – CEP 13205-005, na cidade Jundiaí,
Estado de São Paulo, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: a)
apreciar as contas da diretoria relativas ao último exercício social findo em 31/12/
2019;  b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31/12/2019, e, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e c)
apreciar o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício social findo em 31/12/
2019. A assembleia geral ordinária será realizada de forma mista, ocorrendo de forma
presencial e também por meio eletrônico mediante a disponibilização de canal de
acesso aos acionistas, nos termos previstos no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº
14.010/2020, de modo a respeitar as restrições de ordem sanitárias e preservar os
riscos à saúde dos acionistas. São Paulo, 23 de junho de 2020. MEMORIAL PARQUE
DA PAZ S.A. Willian Munarolo – Presidente.             29/06, 03 e 08/07/20
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ZANETTINI,BAROSSI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ Nº. 61.357.406/0001-10

Assembléia Geral Ordinária  a Realizar-se no dia 15 de Julho de 2020 - Convocação
Convidam-se os srs. Acionistas da Zanettini, Barossi S.A Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, 

no endereço eletrônico diretoria@zb.com.br Wagner Pofo,
Antonio Carlos Barossi,

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
06 de julho de 2020, às onze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento nº 405 - 
14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: PAUTA: 1 - ALTERAÇÃO 
NO CONSELHO FISCAL DA COHAB-SP.

São Paulo, 24 de junho de 2020.
Jorge Damião de Almeida -  Presidente do Conselho de Administração

Alexsandro Peixe Campos - Diretor Presidente da COHAB-SP

Financap S/A Administração e Comércio
CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE nº 35.300.068.858
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

São convocados os senhores Acionistas da Financap S/A Administração e Comércio para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 06 de julho de 2020, às 9:00 horas, na Rua Boa Vista,
186 - 9º andar - Centro, em São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame,
discussão e votação dos relatórios da diretoria e das demonstrações financeiras e contábeis da  Companhia; (b)
discutir e deliberar, nos termos do Artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sobre a 1ª (primeira) emissão de
debêntures simples, conversíveis em ações da Companhia (“1ª Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); e (c)
autorizar os Diretores da Companhia a praticarem os atos necessários à formalização correta e eficaz da
competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), bem como para tomar todas as
demais providências necessárias para a efetivação da 1ª Emissão. São Paulo, 26 de junho de 2020.  A Diretoria

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
CNPJ nº 61.573.184/0001-73

Aviso aos Acionistas
Em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, a Companhia comunica aos seus Acionistas que as 
demonstrações financeiras, documentos e informações relativos ao exercício findo em 31/12/2019, relacionados à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser oportunamente convocada, estão à disposição de todos os acionistas 
na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, na Rua Guararapes, nº 1.909 - 5º andar, Brooklin.

 São Paulo, 26 de junho de 2020. Administração

O(A) MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 

CNPJ: 50.377.985/0001-47, na pessoa de seu representante legal: e a Rute da Conceição Barbosa Rainho, CPF 
315.391.938-02 que Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, ajuizou-lhes uma ação 
Monitória, processo nº 10214243620188260007, para cobrança de R$ 90.300,59, referente à Cédula de Cré-
dito Bancário - Empréstimopara capital de giro (GIROPÉ - PARCELAS IGUAUS/FLEX-DS), celebrado em 
17/12/2013, onde as rés deixaram de restituir o crédito utilizado, não hornado com o pactuado das obrigações 
contratuais. Encontrando-se as rés em lugar incertode não sabido, foi determinada a Citação, por edital, para 

honorários advocatícios e de que, na hipótese de não oferecimento de embargos “constituir-se-á, de pleno direi-
to, o título executivo judicial” (art.701, §2º, do CPC), quando então terá incidência do disposto no art. 523 do 
CPC. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador espe-

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0000772-69.2019.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a YARA DE LOURDES SANDOVAL MARTINS, CPF 077.215.028-
1, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerido por Banco do Brasil S/A, encontrando-se o coexecutada
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, inciso IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, liquidar o débito exequendo de R$ 328.082,93 (janeiro/2019) atualizado
monetariamente (tabela do TJSP) a partir de janeiro de 2019 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao
ano) a partir de fevereiro e até o efetivo pagamento, ficando a advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15
dias) sem o pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo,
apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525), e que não
ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, “caput” do NCPC), o débito será
acrescido exclusivamente da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 30 de janeiro 27 e 30/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1052898-74.2017.8.26.0002 ( U-1493 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM.
Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antonia Sommer, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Liliane Conceição Moreira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a Pedido de
declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Baxiuva n. 38, São Paulo – SP, com área de 221,64 m².
Contribuinte n. 088.175.0002-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. J - 29 e 30/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034394-63.2018.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS BERNABE REYES ÁRIAS e
MARTA NIEVES AGURTO PONS , que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte
de Condomínio Letícia, alegando em síntese: Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, foi procedido a penhora sobre o imóvel designado como: Apto.
44- C, localizado no 3º andar, Bloco C, integrante do Edifício Leticia, situado na Rua Zurich nº 320, Bairro
Suisso, São Bernardo do Campo/SP, objeto da matricula nº 45.336 do 1º CRI de SBCampo/SP, ficando o
coexecutado LUIZ BERNABE REYS ARIAS como fiel depositário do bem, e que no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo impugnado a penhora, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 29 e 30/06
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INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ 29.209.677/0001-16 - NIRE 35300511034 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.2020
1. Data, Hora e Local: Em 02.03.2020, às 10h00, na sede da Infra SP Participações e Concessões S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, 4º andar, Bloco B, sala 01, CEP 04551-065. 2. Presença: Foram cumpridas 
as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de 
Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados 
pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como secretário. 5. 
Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Paulo Yukio Fukuzaki como membro efetivo do Conselho 
de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As 
acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura 
da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do 
pedido de renúncia formulado pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki como membro efetivo do Conselho de Administração 
da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 30 de janeiro de 2020, com efeitos a partir 
da presente data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida 
funções; 6.3. Em decorrência da deliberação no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marcio Yassuhiro Iha, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro naval, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 
153.066.718-61, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de 
Administração ora eleito se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, juntamente com o 
mandato dos demais Conselheiros da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de 
seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e 
alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de 
exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração 
arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, 
a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Leonardo Couto Vianna, brasileiro, 
viúvo, engenheiro, RG nº. 57.691.434-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 156.835.756-72, eleito na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 21/11/2019 (“AGE 21/11/2019); (2) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e CPF/MF nº 103.264.958-51, eleito na AGE 
21/11/2019; e (3) Sr. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
naval, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº 153.066.718-61, eleito na presente data, todos com endereço profi ssional 
na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, cujos mandatos se encerrarão na data da 
próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente 
ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 02.03.2020. Assinaturas: Leonardo 
Couto Vianna, Presidente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo 
Sr. Leonardo Couto Vianna; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, representada 
pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais 02, às folhas 23 a 25. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - Secretário. 

JUCESP 193.863/20-0 em 03.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4007093-86.2013.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KEILA CHAVES BARBOSA  TORQUATO, CPF
302.388.758-65, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, onde
figuram como corréus Torquato Academia e Art. Esport. Ltda. Me e Paulo Henrique Torquato, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 63.426,26 (em 29/11/2013), decorrente do inadimplemento do Contrato de
Abertura de Crédito em Conta Corrente - BB Giro Cartões - nº. 038.705.233. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas e honorários
incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15
de janeiro de 2019. 29 e 30/06
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Fiat lança Nova Strada
A Nova Strada é o mais recente lança-

mento da Fiat. Em sua segunda geração, a
picape compacta evoluiu por completo para
manter sua liderança de duas décadas de
mercado. Por isso, a marca inova ao apre-
sentar a inédita configuração cabine dupla
com quatro portas e homologada para o trans-
porte de cinco passageiros.

Mesmo inspirado nos elementos da pica-
pe Toro, a Nova Strada tem design e identi-
dade própria, com desenvolvimento realiza-
do no Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG).

Sua forte presença é marcada por uma
frente elevada, com destaque para os faróis
de LED afilados com luzes DRL (Daytime
Running Light). O conjunto ótico produz
1.700 lúmens, cerca de 20% mais luminosi-
dade que seu principal concorrente. Ainda na
dianteira, a grade imponente abriga o logo
script da marca no centro da peça e traz o
discreto e elegante Fiat flag, que compõe a
nova identidade visual que os carros da fa-
bricante receberão daqui para frente. O capô
vincado sugere a força e a robustez que ca-
racterizam o veículo.

Todo seu desenho prossegue por uma li-
nha de cintura ascendente, que destaca vigo-
rosas caixas de rodas quadradas e laterais
esculpidas. Na traseira, as lanternas funcio-
nam como uma assinatura do modelo.

A total renovação da Nova Strada 2021
começa com a plataforma MPP, dedicada
exclusivamente ao desenvolvimento da nova
picape. Com 10% a mais em rigidez torcio-
nal, o modelo aumentou sua resistência e du-
rabilidade estrutural. Isso se deve à utiliza-
ção de aços nobres em hot stamping e aços
de alta e ultra alta resistência em 90% de sua
base (under body), garantindo mais seguran-
ça pela melhor integridade do habitáculo e
maior eficiência energética. A utilização da
plataforma MPP permitiu ainda outras me-
lhorias, a exemplo do diâmetro de giro de
apenas 10,7 m, o melhor da categoria.

TTambém foi possível abrigar uma nova
suspensão dianteira e traseira pensando na
melhoria do conforto e da dirigibilidade do
veículo. Há novas molas, amortecedores e
geometria, além de novas travessa de sus-
pensão e barra estabilizadora na dianteira, e
novo eixo traseiro.

Agora a Nova Strada tem maior altura
do solo (de até 214 mm). Os ângulos de en-
trada (de até 24º) e saída de obstáculos (até
28º) estão entre os melhores da categoria.

Além disso, o novo posicionamento da
suspensão traseira permitiu maior vão de car-
ga na caçamba entre as picapes da catego-
ria: os 1.059 mm entre as torres no comparti-
mento de carga facilitam muito a acomoda-
ção de grandes volumes em sua grande ca-
çamba: são 844 litros na cabine dupla e nada

menos que 1.354 litros na Cabine Plus. A
capacidade de carga também vai além e va-
ria de 650 kg na versão para cinco ocupantes
para até 720 kg na configuração de entrada.
Todos esses números demonstram a grande
versatilidade e a desenvoltura ampliada da
nova picape para qualquer situação de uso.

A movimentação de carga agora é facili-
tada pela tampa traseira, que teve seu peso
de manuseio amortecido em 60% por um
novo sistema de mola sem perder robustez,
já que suporta cargas de até 400 kg. Para
fechar a tampa, o esforço é mínimo. O vão
de carga também é modular e recebeu tri-
lhos para acessórios da Mopar, como divisó-
rias e cargo box, além de contar com quatro
ganchos inferiores e superiores, que tornam
o espaço preparado para diferentes funções.
Com o travamento da tampa, fica bloqueado
também o acesso ao estepe, localizado abai-
xo do assoalho da caçamba para liberar mais
espaço para carga.

Tecnologia de ponta
A moderna plataforma MPP permite uma

arquitetura com equipamentos sofisticados.
Como itens de série em todas as versões, a
Nova Strada recebeu, entre outros recursos,
controle de estabilidade, assistente de parti-
da em rampa e controle de tração avançado
E-Locker (TC+).

Trata-se de um sistema voltado para si-
tuações de off-road leve, que auxilia em ma-
nobras do veículo que se encontra em terre-
no escorregadio e com a roda patinando. Ao
acionar a tecla TC+, o equipamento transfe-
re mais torque para a roda com maior ade-
rência, fazendo com que a picape vença mais
obstáculos. A função é desativada automati-
camente a partir de 65 km/h.

O mesmo TC+ ativa o ABS Off-Road, uma
calibração que melhora o comportamento de
frenagem do veículo quando é necessário o
acionamento do ABS em superfícies deformá-
veis (areia, terra, brita, neve), permitindo o tra-
vamento da roda por breves instantes e for-
mando “cunhas” de material na frente da roda.
Esse material melhora a aderência dos pneus e
a manobra, reduzindo a distância de parada em
piso de pouca aderência.

As versões Endurance são equipadas
com o motor 1.4 Fire, que gera potência de
88 cv a 5.750 rpm (etanol) e 85 cv a 5.750
rpm (gasolina). Seu torque é de 12,4 kgfm
com gasolina e 12,5 kgfm com etanol, ambos
a 3.500 rpm.

A partir da versão Freedom, a Nova Stra-
da dispõe de direção com assistência elétri-
ca, sensor de pressão dos pneus, volante
multifuncional, retrovisores elétricos, quadro
3,5" de TFT, capota marítima e, entre outros
itens, rodas de liga leve, impulsionadas pelo
moderno motor 1.3 Firefly de quatro cilindros,

com 109 cv de potência a 6.250 rpm e 14,2
kgfm de torque (etanol); com gasolina, são
101 cv a 6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm a
3.500 rpm. Trata-se do propulsor mais efici-
ente e econômico do segmento e com nota A
de consumo pelo Inmetro.

Outro destaque é a nova central multimí-
dia Uconnect 7", um dos equipamentos mais
modernos de infoentretenimento do Brasil.
Com uma tela sensível ao toque de sete
polegadas, traz recursos sofisticados como
Apple CarPlay e Android Auto com pro-
jeção sem fio (wireless). É possível pare-
ar até dois smartphones. O sistema foi de-
senvolvido pela FCA no Brasil e é o mais
intuitivo, funcional e amigável do merca-
do, melhorando de maneira significativa a
experiência do usuário com o veículo, atra-
vés das funções: navegação via Waze e
Google Maps; música (Streaming | MP3);
reconhecimento de voz (Siri | Google Voi-
ce); leitura e resposta de mensagem “hands-
free” para SMS e WhatsApp, por exemplo;
e integração com calendário.

A tela é personalizável e exibe controle
de todas as funções do veículo. Além disso,
tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O
sistema dá suporte a múltiplas conexões via
Bluetooth e conta com computador de bor-
do. Há ainda uma segunda porta USB à dis-
posição dos passageiros.

A Nova Strada Volcano conta tam-
bém com vidros traseiros elétricos, ban-
cos em couro/tecido, câmera de ré, vo-
lante em couro, faróis em LED e sensor
de estacionamento. A versatilidade do
modelo fica ainda mais evidente com
itens como capota marítima, barras lon-

gitudinais no teto e de proteção (santan-
tônio), além dos pneus 205/60 R15 ATR.
Como opcional, o cliente pode optar por ex-
clusivas rodas de liga leve de 16 polegadas
(pneus 205/55 R16).

Interior funcional
Para aumentar o conforto a bordo, os

consumidores dispõem de fácil acesso pelas
suas inéditas quatro portas, além do cuidado
no banco traseiro para acomodar três adul-
tos com conforto.

As portas dianteiras se abrem em 70º e
as traseiras em 80º, facilitando o acesso a
motorista e demais ocupantes. O passageiro
do banco central também conta com cinto de
três pontos e encosto de cabeça. Internamen-
te, a cabine aumentou em 30% o número de
porta-objetos, que agora somam 15 litros de
espaço útil para os mais variados usos. São
lugares especiais para celulares, garrafas,
latas, carteiras e outros objetos pessoais, sem-
pre à mão dos ocupantes.

Além do maior espaço interno da cate-
goria, o conforto também é garantido pelo
baixo índice de ruídos, graças à plataforma
MPP, que propiciou a instalação estratégica
de material fono-absorvente. Contribui para
o silêncio a suavidade de funcionamento do
moderno motor 1.3 Firefly.

Outro fator de grande conforto a bordo
está no sistema de ar-condicionado, redimen-
sionado especialmente na nova geração da
picape, para climatizar a cabine de maneira
uniforme para todos os ocupantes.

A segurança da Nova Strada é ga-
rantida pelas novas suspensões que as-
seguram ótima estabilidade e dirigibilida-
de, direção com assistência elétrica pro-

gressiva (mais direta com o aumento de
velocidade), faróis de LED, luzes de posi-
ção e lanternas com ótima visualização, além
de recursos eletrônicos de última geração,
como os controles de estabilidade, tração
avançado (TC+) e assistente de rampa, que
facilita a partida em subidas íngremes.

Além dos quatro airbags presentes de
série nas versões de cabine dupla, o modelo
dispõe de cintos de segurança frontais com
pré-tensionadores e limitadores de carga, e
bancos que protegem os ocupantes do efeito
chicote (whiplash) na coluna cervical em aci-
dentes.

A proteção para crianças conta com Iso-
fix complementada por Top Tether, ancora-
gem superior que impede a rotação de cadei-
ra infantil. Ainda assim, a Nova Strada foi
mais longe e toda a sua área frontal recebeu
cuidados especiais de proteção ao pedestre.
O indivíduo fica protegido nas partes baixa e
alta das pernas, assim como também a cabe-
ça, ao ter o corpo amortecido pelo capô.

Garantia de 3 anos
A garantia de fábrica, pela primeira vez

na história do modelo, passa a ser de 3 anos,
com a possibilidade de adquirir um dos pla-
nos da Garantia Adicional Fiat de 12 ou 24
meses, para chegar a até 5 anos de cobertu-
ra. E o mais importante: essas opções – pla-
no Amplo, com mais de 10 mil itens de co-
bertura, e plano Motor e Câmbio, focado em
itens essenciais – podem ser adotadas inclu-
sive por clientes profissionais, uma exclusivi-
dade na categoria.

O plano de revisões da Nova Strada é o
mais competitivo do segmento e por isso tam-
bém se destaca. Nas versões com motor 1.3,
por exemplo, o valor das três primeiras revi-
sões é de R$ 1.284, 27,3% mais baixo que o
da principal concorrente. Quando se analisa
o trio de revisões iniciais das versões com
propulsor 1.4, o custo total é de R$ 1.336,
22% a menos do que na mesma rival em ver-
são equivalente.

Outra área que recebeu muita atenção
da Mopar foi a lista de acessórios. Há mais
de 50 itens originais para personalizar a nova
Fiat Strada, dos quais quase metade é inédita
para o modelo.

Confira os preços da linha 2021 da
Nova Strada:

Endurance Cabine Plus 1.4 Fire MT5 -
R$ 63.590

Endurance Cabine Dupla 1.4 Fire MT5 -
R$ 74.990

Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly MT5 -
R$ 69.490

Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5
- R$ 77.990

Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly MT5 -
R$ R$ 79.990
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Chegou o Nivus, o novo carro da Nova VW

Fabricado na planta da Volkswagen na
Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP),
o Nivus chega às concessionárias de todo o
Brasil no início de agosto, com uma gama
enxuta de versões, preço extremamente com-
petitivo e excelente performance para uma
nova geração de consumidores.

Primeiro ‘smart car’ do País, o Nivus tem
uma oferta enxuta e de baixa complexidade,
tanto de versões quanto de opcionais. O seu
‘New Volkswagen’ será oferecido nas ver-
sões Comfortline 200 TSI por R$ 85.890 e
na versão Highline 200 TSI por R$ 98.290.
Ambas equipadas com elevado nível de itens
de série voltados para o conforto, comodida-
de e segurança.

Os clientes que optarem por fazer a aqui-
sição do VW Nivus no período de pré-venda
contam com benefícios como: um ano de se-
guro gratuito pela Porto Seguro (independente
do perfil do segurado); um ano de mensalida-
de do tag Sem Parar e um ano de Audio Book
12 Minutos. A Volkswagen Financial Servi-
ces elaborou uma condição especial que per-
mite que o cliente fique um ano sem pagar
parcelas (carência de 12 meses para início
dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma
parcela final de 30%, com taxa de 1,09%).

Além do consagrado motor 200 TSI e da
transmissão automática de seis marchas, o
Nivus traz de série em todas as configura-
ções direção com assistência elétrica, seis
airbags (dois frontais, dois laterais e dois de
cortina), auxílio de partida em rampa (Hill
Hold Control), controle eletrônico de estabili-
dade (ESC) e de tração (ASR), faróis de
LED com função ‘Coming & Leaving home’

e DRL em LED integrado, lanternas trasei-
ras de LED, câmera de ré, volante multifun-
cional, ISOFIX e top tether para fixação de
cadeirinha infantil, sensor de estacionamento
traseiro (Park Pilot), freios a disco nas qua-
tro rodas, espelhos retrovisores externos ele-
tricamente ajustáveis com função tiltdown no
lado direito, saídas traseiras do ar-condicio-
nado e USB para passageiros do banco tra-
seiro, entre muitos outros equipamentos.

Para a versão topo de linha Highline, que
chega completa, oferecendo apenas a cor
como opcional, o nível de features impressio-
na, colocando o Nivus como referência em
conteúdo. Ela traz de série o controle de cru-
zeiro adaptativo ACC (Adaptive Cruise
Control), um item exclusivo nessa classe
de veículo no Brasil. Também é equipa-
do com sistemas de frenagem autônoma
de emergência AEB (City Emergency
Brake), Front Assist, Post Collision
Brake, ar-condicionado com controle ele-
trônico de temperatura ‘Climatronic’, fa-
róis de neblina em LED com função ‘Cor-
nering Light’, revestimento dos bancos
com revestimento sintético ‘Native’, ro-
das de liga leve de 17 polegadas, senso-
res de chuva e crepuscular, sensores de
estacionamento traseiros e dianteiros
(Park Pilot), detector de fadiga, sistema
KESSY (acesso ao veículo sem o uso da
chave e botão para partida do motor), entra-
da USB no console central dianteiro e novo
volante multifuncional revestido em couro e
com ‘shift-paddles’, o mesmo utilizado pelo
Novo Golf na Alemanha.

A cereja do bolo fica por conta da “Ilha

digital”, a combinação do painel de instrumen-
tos configurável Active Info Display de 10,25
polegadas e da nova central de infotainment
VW Play, totalmente desenvolvida no Brasil
com foco no consumidor local. E itens de série
no Nivus Highline. O VW Play é uma incrí-
vel tela temperada anti-risco de altíssima re-
solução, de 10,1 polegadas sensível ao toque,
com funcionamento semelhante ao de um
tablet ou smartphone, estabelecendo um novo
patamar de conectividade, streaming e servi-
ços no mercado. Destaque para a conexão
de internet via celular, manual cognitivo, APP
‘Meu VW’ pré-instalado (possibilitando o
agendamento de revisões periódicas, por
exemplo), e a inédita VW Play Apps, uma
loja virtual exclusiva de aplicativos que po-
dem ser baixados na memória interna de
10GB, como iFood, Deezer, Estapar, Porto
Seguro, Waze, Ubook, entre outros. É uma
experiência inédita de uso do infotainment
como um tablet a bordo.

Outra excelente notícia é que o VW Play
está disponível também como opcional para
a versão Comfortline, que vem de série com
o sistema de infotainment Composition Tou-
ch, em tela de 6,5 polegadas. O VW Play faz
parte de um único opcional disponível para o
Nivus, o pacote ‘VW Play & Tech’, que além
da moderna central de infotainment, agrega
também o ACC, sistema de frenagem autô-
noma de emergência (AEB), monitoramento
frontal e volante multifuncional revestido em
couro com ‘shift-paddle’. Tudo isso por R$
3.520.

Série especial de lançamento.
Para celebrar a estreia mundial do Ni-

vus, a Volkswagen preparou uma série es-
pecial, a Launching edition. Baseada na
versão topo de linha Highline 200 TSI, o
modelo vem nas cores Vermelho Sunset
ou Cinza Moonstone, com teto e espe-
lhos retrovisores em Preto Ninja, logoti-
pos externos em preto brilhante e belís-
simas rodas de liga leve de 17 polegadas
Cassino Dark com acabamento diaman-
tado. A diferença fica por conta dos apli-
ques laterais e do para-choque traseiro,
e rack de teto, que na opção Vermelho
Sunset são em chrome effect e prata, res-
pectivamente, e na versão Cinza Moonsto-
ne assume as cores Preto Ninja e preto.

O lineup do Nivus contará com seis op-
ções de cores: Branco Cristal, Preto Ninja,
Prata Sirius, Cinza Platinum, Vermelho Sun-
set e Cinza Moonstone. Estas duas últimas
criadas exclusivamente para o modelo.

Confiável, eficiente e com excelente
aceitação entre os clientes de Polo, Virtus e
T-Cross, o motor 200 TSI Total Flex (família
EA211) equipa as duas versões do Volkswa-
gen Nivus, proporcionando acelerações e re-

tomadas vigorosas. Com turbocompressor e
injeção direta de combustível, este propulsor
gera até 128 cv (94 kW) de potência e exce-
lente torque de 20,4 kgfm (200 Nm) já a par-
tir de 2.000 rpm. O resultado é um Nivus
extremamente ágil e esperto a todo momen-
to. O motor 200 TSI está acoplado à consa-
grada transmissão automática de seis mar-
chas (AQ250).

Em números, o Nivus acelera de 0 a 100
km/h em apenas 10 segundos e atinge a ve-
locidade máxima de 189 km/h, com etanol.
Com relação ao consumo de combustível, o
seu ‘New Volkswagen’ obteve, conforme nor-
mas do INMETRO, 10,7 km/l (gasolina) e
7,7 km/l (etanol) no ciclo urbano, enquanto
no rodoviário os dados foram de 13,2 km/l
(gasolina) e 9,4 km/l (etanol).

A suspensão também foi totalmente de-
senvolvida para atender às necessidades di-
nâmicas do Nivus. E por entregar uma altura
de crossover, ele acaba permitindo ao moto-
rista assumir uma posição muito confortável
ao volante. O Nivus é 27,5 mm mais alto que
o Polo, sendo 10 mm da suspensão e mais
17,5 mm do conjunto roda/pneu. Dessa for-
ma, o vão livre do solo do Nivus é maior que
o do Polo, o que permite superar lombadas
com maior facilidade. Destaque também no
Nivus para as regulagens de altura do banco
e de altura e profundidade da coluna de dire-
ção, proporcionando excelente posição de
dirigir.

Segurança Premium
Segurança é uma das premissas obriga-

tórias nos carros da Volkswagen. E com
o Nivus não é diferente. O resultado deste
empenho envolvendo diversas áreas da
empresa resultou em um veículo rechea-
do de recursos tecnológicos de seguran-
ça ativa e passiva. Algumas delas encon-
tradas apenas em veículos de segmentos
superiores.

A grande novidade é o controle de cru-
zeiro adaptativo ACC (Adaptive Cruise Con-
trol), que permite ao motorista determinar a
velocidade que deseja trafegar e a distância
que quer manter em relação ao veículo à fren-
te. A partir destes parâmetros, o Nivus ace-
lera e freia automaticamente em função do
tráfego.

Atrelado ao ACC está o monitoramento
frontal de veículos e o sistema de frenagem
autônoma de emergência AEB (City Emer-
gency Brake), que evita uma colisão frontal
a até 50 km/h, freando automaticamente (sem
qualquer interferência do motorista) o veícu-
lo ao identificar um risco iminente de aciden-
te. Em velocidades superior, o sistema tam-
bém atua com o propósito de evitar danos
físicos maiores aos ocupantes.

Importante destacar que tanto no caso
do ACC quanto do AEB, a responsabilidade
pela segurança do veículo permanece com o
motorista. Por isso, a atenção é fundamen-
tal. Caso o motorista demonstre sinais de
cansaço, o Nivus dispara um alerta visual e
sonoro no painel de instrumentos, por meio
do Detector de Fadiga, após a análise de uma
série de parâmetros, que o condutor pode
estar cansado e que precisa, de repente, de
um pit-stop para tomar um café e recuperar
a atenção ao volante.

Outro recurso importantíssimo, e que
está presente no Nivus, é o Post Collision
Brake. Este sistema reconhece o primeiro
impacto (frontal), aciona automaticamente
o sistema de freios e evita colisões sequen-
ciais.

Versatilidade única e design funcional
O Nivus é produzido sobre a multiface-

tada Estratégia Modular MQB, presente
nos modelos Polo, Virtus, T-Cross, Jetta,
Passat e Tiguan Allspace. Sua incrível fle-
xibilidade é um dos vários recursos que
tornam o Nivus um veículo de versatilida-
de única no mercado brasileiro. Destaque
para o porta-malas, com capacidade para
415 litros, número superior ao dos hatches
médios e até mesmo de alguns sedãs. Suas
medidas permitem o transporte de cargas
volumosas, assim como a amplitude da
abertura de sua tampa facilita o acesso
ao compartimento com grandes objetos.
O espaço interno é outra virtude do Ni-
vus. Com 4.266 mm de comprimento, 2.566
mm de distância entre-eixos, 1.757 mm de
largura e 1.493 mm de altura, o crossover
coupé de personalidade única e marcante
transporta até cinco ocupantes com muito
conforto para pernas, joelhos, ombros e ca-
beças.


