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Capital paulista mantém fase amarela
e reabre bares na segunda-feira
A capital paulista mantevese na fase 3 - amarela do Plano São Paulo e poderá reabrir
na próxima segunda-feira (6)
bares, restaurantes, salões de
beleza e barbearias. A cidade
entrou na fase 3 - amarela na
sexta-feira passada (26), mas,
atendendo a um pedido do Centro de Contingência do

Senador José Serra é denunciado
por lavagem de dinheiro
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Governo destinará R$ 500 milhões para
proteger mata nativa da Amazônia

IBGE mostra 83,5 milhões
de ocupados na segunda
semana de junho
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Casos de
coronavírus
sobem em 37
estados norteamericanos

Operações de Segurança na
Venezuela mataram pelo menos 1,3 mil pessoas nos primeiros cinco meses de 2020,
informou o Alto Comissariado
da Organização das Nações
Unidas para os Direitos Humanos na quinta-feira (2).
A alta comissária Michelle
Bachelet, que apresentou, em
Genebra, relatório de 17 páginas
sobre a Venezuela.
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu fica nublado e
pode chuviscar.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,31
Venda:
5,32
Turismo
Compra: 5,29
Venda:
5,61

EURO
Compra: 5,97
Venda:
5,97

22º C
10º C

Noite

26º C
12º C

Noite

26º C
16º C

Noite
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O governo federal publicou
um decreto autorizando o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) a pagar antecipações de
auxílios-doença e do Benefício
de Prestação Continuada (BPC).

A medida, publicada em seção
extra do Diário Oficial da União
(DOU) de quinta-feira (2), determina que as antecipações serão
pagas até o dia 31 de outubro.
A Lei nº 13.982, que trata da

autorização para antecipar o pagamento, estabeleceu o prazo de três
meses, a partir de abril, para o pagamento de um salário-mínimo
por mês para beneficiários do BPC
e do auxílio-doença.
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nho. O resultado estimado mostra estabilidade em relação à semana anterior, de 83,7 milhões
de pessoas ocupadas e em relação à semana de 3 a 9 de maio,
de 83,9 milhões de pessoas.
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Presidente Bolsonaro
sanciona lei que torna
obrigatório o uso de máscara
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Redução do IOF sobre crédito
é prorrogada por 90 dias
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Varejo e serviços de SP
registram queda no
faturamento em abril
Os setores do comércio varejista e serviços do estado de
São Paulo registraram os piores
resultados no faturamento para
um mês de abril da série histórica, iniciada, respectivamente, em
2008 e 2010. Os dados, divulgados na sexta-feira (3), são da Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP).
Com a maior parte dos estabelecimentos de portas fechadas
e impedida de fazer atendimentos presenciais em razão da quarentena, realizada contra a disseminação do novo coronavírus
(covid-19).
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Esporte

F-3: problema eletrônico impede Fraga
de tentar volta rápida para o grid
O primeiro dia de trabalhos
para a rodada dupla que abre a
temporada da Fórmula 3 FIA,
em Spielberg, na Áustria, foi
frustrante para o mineiro Igor
Fraga, piloto que faz sua estreia
no principal campeonato da
categoria em todo o mundo.
Pela manhã um problema na
unidade eletrônica de gerenciamento do motor (ECU, engine control unit, em inglês) tirou Igor da pista por boa parte
do treino livre e, depois, na
classificação foi a vez de um
conector da mesma unidade
eletrônica impedir o brasileiro de terminar as tomadas de
tempo. Com isso, sem marcar
volta rápida, Igor largará da última fila entre os 30 inscritos,
ao lado do também brasileiro
Enzo Fittipaldi, da HWA Racelab. A pole foi registrada pelo

espanhol Sebástian Fernández, da
equipe ART Grand Prix, com a
marca de 1min19s445, média de
195,667 km/h.
Fraga também corre pela primeira vez como piloto oficial do
programa de desenvolvimento de
jovens talentos da equipe Red
Bull de Fórmula 1. Igor explica
que as complicações começaram
já nos treinos preparatórios. “O
primeiro treino foi em uma condição difícil, por que começou
com piso molhado e foi secando, mudando o nível de aderência a cada volta. Tivemos poucas
voltas para nos adaptar. Chegamos a colocar pneus slick e tentei me adaptar da melhor maneira possível”, detalha ele.
“Mas o problema elétrico apareceu logo no começo. Desligava o rádio e o painel, e o motor
falhava também. Então fui para o
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Venezuela:
operações de
segurança
deixam 1,3
mil mortos
em cinco
meses

De acordo com a Pnad Covid
semanal, divulgada na sexta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
83,5 milhões de pessoas constituíam a população ocupada do
país na semana de 7 a 13 de ju-

INSS prorroga antecipação
do BPC e auxílio-doença
até 31 de outubro

Quase 40 estados norteamericanos registraram alta
nos números de casos de covid-19, segundo análise da
Reuters na quinta-feira (2), o
último sinal de que a pandemia
do coronavírus, que parecia
estar no final, está recrudesPágina 3
cendo.

Coronavírus em São Paulo, teve
que esperar mais uma semana
para dar início à reabertura dos
setores previstos nesta etapa.
Como na sexta-feira (3), a cidade manteve estabilizados os
indicadores de controle da
pandemia de covid-19, poderá
reabrir esses estabelecimentos
na segunda-feira.
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box e voltei somente para os dez
minutos finais. O ajuste do meu
carro não se encaixou para aquele momento. Mas a equipe já tinha um acerto melhor para usarmos, então eu estava otimista para
a classificação, por que ainda fiz

o oitavo tempo no treino livre.
Além disso no tempo que fiquei
parado no box eu não usei o combustível e por isso estava com o
carro mais pesado que os demais
quando fiz minha melhor volta.
Então, com o carro com o mes-

mo peso que os demais, eu deveria melhorar um pouco meu
ritmo”, destaca.
Nas tomadas de tempo,
mesmo com poucas voltas,
Fraga estava otimista com o
novo acerto proposto pela
equipe. “Mas eu sequer pude
experimentar direito. Dei quatro voltas para aquecer o carro
e os pneus e quando me preparava para andar forte o problema voltou a acontecer. Amanhã, teremos uma missão difícil. Mas vamos fazer o melhor
que pudermos”, finaliza o piloto da equipe Charroux Racing System.
A primeira corrida da rodada dupla na Áustria está marcada para as 5h25 deste sábado. Já a etapa final, no domingo, larga às 4h45 (ambas no
horário de Brasília).

CNDA reabre, de forma reduzida e
gradual, na segunda-feira
O Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo
(CNDA), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
retomará as suas atividades, de
forma reduzida e gradual, a partir de segunda-feira (6), seguindo os protocolos determinados pela Prefeitura de Bragança Paulista em função da pandemia da COVID-19.
Os treinamentos seguirão
várias normas e serão realizados em apenas dois horários, de

segunda a sexta-feira, das 8 às 12
horas e das 14 às 18 horas. Nos
sábados, apenas das 8 às 12 horas.
Neste primeiro momento,
somente poderão treinar atletas
que residam em Bragança Paulista e que integrem o Plano de Preparação Olímpica do COB/
CBAt; medalhistas em Campeonatos Mundiais e Jogos PanAmericanos (2019); atletas da
categoria Sub-20 medalhistas em
campeonatos mundiais nos anos
de 2018 ou que possuam índices

para o Campeonato Mundial Sub20 de 2020; e os que já realizam
treinamento contínuo no CNDA,
maiores de 18 anos e que estejam entre os 10 primeiros do
ranking brasileiro no período de
1º de janeiro de 2019 a 15 de
março de 2020.
Todos os atletas e treinadores
terão sua temperatura corporal
aferida na entrada do CNDA para
poderem acessar as instalações e
devem responder obrigatoriamente a um questionário diário de

anamnese. Todos devem utilizar
obrigatoriamente máscaras de
proteção, as quais são da responsabilidade de cada um, devendo
os atletas retirarem o acessório
somente no momento dos exercícios.
Os atletas e treinadores devem assinar um Termo de Responsabilidade, conforme modelo
aprovado pela Prefeitura de Bragança Paulista para poderem utilizar as instalações do CNDA.
Os atletas devem estar

acompanhados de seus respectivos treinadores. No caso
da impossibilidade da presença dos orientadores, os treinadores do CNDA podem auxiliar os atletas durante as atividades, desde que seja enviado para a Coordenação Técnica do CNDA o plano de treinamento do atleta.
É proibido o treinamento de
menores de 18 anos de idade. A
Caixa é a Patrocinadora Oficial
do Atletismo Brasileiro.
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Capital paulista mantém fase amarela
e reabre bares na segunda-feira
A capital paulista mantevese na fase 3 - amarela do Plano
São Paulo e poderá reabrir na
próxima segunda-feira (6) bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias.
A cidade entrou na fase 3 amarela na sexta-feira passada
(26), mas, atendendo a um pedido do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, teve que esperar mais uma
semana para dar início à reabertura dos setores previstos nesta etapa. Como na sexta-feira
(3), a cidade manteve estabilizados os indicadores de contro-

le da pandemia de covid-19,
poderá reabrir esses estabelecimentos na segunda-feira.
O prefeito Bruno Covas informou vai assinar neste sábado (4) os protocolos de reabertura com os setores autorizados
a funcionar na fase amarela.
“São os setores de bares, restaurantes, salões de beleza e
barbearias, que poderão reabrir
na cidade a partir de segundafeira (6). Amanhã, na assinatura, teremos a versão final do
protocolo e a versão final das
regras que serão observadas por
esses setores, dadas as limita-

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto tem sua coluna diária de política
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também via Internet, desde 1996, pelo site
www.cesarneto.com - No Twitter, desde 2018, @cesarnetoreal - Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Quem tá em plena campanha, desta vez não só na Zona Sul,
mas em toda a cidade por suas reeleições e pelo mano - Jilmar que disputará a prefeitura de São Paulo, é a família do Arselino e
do Jair Tatto (PT). Se dão ao luxo de elegerem os 2 irmãos no
maior Parlamento municipal do Brasil
+
PREFEITURA (SP)
Não se trata de pesquisa, mas dá pra sentir - em todas as regiões da cidade - que o prefeito Bruno Covas (PSDB) tá sofrendo
bem menos críticas negativas do que vinha sofrendo quando do
aumento dos casos da pandemia Covid 19. A reabertura das atividades econômicas e serviços tá ajudando
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados veteranos lembram da boa relação com o governador José Serra - hoje senador (PSDB) - também pelo pronto atendimento do ‘1º ministro’, o ex-senador Aloysio Nunes. Um deles
lamenta que Serra agora esteja indiciado por lavagem - no exterior - de 40 milhões (construção do Rodoanel)
+
GOVERNO (SP)
Embora tenha dito que não fará acusações contra o ex-governador - atual senador - Serra (caso Odebrecht - Rodoanel), denunciado pela Lava Jato como lavador de dinheiro (40 milhões
no exterior), Doria (novo dono do PSDB ‘liberal de centro’) já tá
ainda mais forte no partido de FHC
+
CONGRESSO (BR)
Deputado (SP) federal Manente (CIDADANIA ex-PPS) considera impossível que pelo menos 308 colegas consigam dar
‘anistia’ aos corruptos e ladrões que cometeram crimes antes da
aprovação da sua emenda constitucional, por prisão já na condenação em 2ª instância, como foi com Lula (dono do PT)
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Além da volta por cima do pedido de Impedimento no Congresso, via acordos com bancadas do ‘centrão’, o Presidente aponta pra possibilidade, pós-pandemia Covid 19, de turbinar a renda
mínima do ‘bolsa família’ pra pelo menos o dobro do valor que é
hoje. Esta pobreza pode dar a ele a reeleição 2022
+
PARTIDOS (BR)
Além do Pallocci, que de super confiável tornou-se o pior
pesadelo do PT Lulista, agora foi o filho do Gushiken (fundador
do PT e ministro no governo do Lula) quem entregou geral sobre
corrupções e roubos em fundos (Petrobras). A colaboração premiada vai render no Ministério Público (Brasília)
+
JUSTIÇAS (BR)
Justiça Eleitoral - via Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - vai
detalhar as datas e as formas nas quais os 33 partidos políticos
brasileiros vão participar com seus candidatos às Câmaras municipais e prefeituras. Em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-SP) cuidará de 645 cidades
+
H I ST Ó R IAS
De alguém que era mais um dos burocratas (na Polícia e Serviço Secreto) na ainda União das Repúblicas Soviéticas, Putin é
hoje mais poderoso que Stalin (ficou 29 anos como ditador). O
Presidente da Rússia, agora pode ser reeleito até 2036 e completar 36 anos naquela ‘democracia’
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ções estabelecidas pelo governo de São Paulo.”
Ele acrescentou que, também na segunda-feira, os setores que já funcionavam na fase
2 - laranja terão funcionar por
mais duas horas de atividade,
ampliando o período de funcionamento de quatro para seis
horas. Segundo o prefeito, estão nesta relação comércio de
rua, escritórios, shopping centers e imobiliárias.
O governador de São Paulo,
João Doria, disse que os indicadores da capital relacionados
ao enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus indicam
estabilidade e o início de uma
possível redução do vírus. “Com
o início da redução da curva na
cidade, estamos chegando a um
platô na capital.”
A capital paulista tem hoje
uma taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva (UTIs) dos hospitais municipais em torno de 55%. Há
163.186 casos confirmados de
covid-29, a doença provocada
pelo novo coronavírus, e 7.418
óbitos. “Nos cinco índices que

o estado de São Paulo utiliza
para classificar uma região, temos tido bons resultados”, disse o prefeito Bruno Covas.
Fases
O Plano São Paulo é dividido em cinco fases, que vão do
nível máximo de restrição de
atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas
como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura
parcial (verde) e normal controlado (azul). O plano também
foi regionalizado, com a divisão
do estado em 17 área regiões –
cada uma classificada em uma
fase.
Além da capital, estão na
fase amarela duas sub-regiões
metropolitanas: a região sudeste da Grande São Paulo, que engloba as cidades de Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Santo André,
São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul; e a região sudoeste, que inclui Cotia, Embu,
Embu Guaçu, Itapecerica da
Serra, Juquitiba, São Lourenço
da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Na fase amarela, bares, restaurantes e salões de beleza e
barbearias podem funcionar,
mas com limitação de 40% do
público e horário reduzido –
apenas seis horas diárias. Já os
shopping centers e o comércio
de rua, que poderiam funcionar
já na fase laranja, terão direito
de ampliar o horário de funcionamento e também a capacidade, de 20% para 40%.
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia
Ellen, informou que, na fase
amarela, a capacidade de funcionamento de bares, restaurantes e similares é de 40%. “E
o funcionamento é para consumo local e reduzido a seis horas diárias, até as 17h, em ambientes abertos ou ventilados,
com limitação das operações e
obrigatoriedade de assentos e
do uso de máscara”, explicou
Patricia. De acordo com a secretária, os prefeitos poderão
estabelecer restrições além
das regras previstas no Plano
São Paulo.
Quanto aos salões de beleza e barbearias, a secretária dis-

se que também terão a capacidade limitada a 40% e funcionamento reduzido a seis horas,
com obrigatoriedade do uso de
máscara e adoção dos protocolos para o setor. “Os protocolos têm detalhamentos importantes, como a adoção de agendamento e de distanciamento, e
precisam ser cumpridos.”
O governador João Doria
lembrou que, apesar da reabertura de alguns setores, o estado
continua em quarentena e recomendou que as pessoas de grupos de risco para a covid-19
mantenham-se em isolamento
social.
“Todos nós queremos deixar
para trás essa tempestade, mas
a travessia ainda não terminou.
Por isso, não podemos e não vamos relaxar. Continuamos recomendando que as pessoas, se
puderem, fiquem em suas casas.
Principalmente as pessoas dos
grupos de maior risco, com
mais de 60 anos ou com comorbidades”, explicou o governador. “Aos que tiverem que sair,
sempre usando máscara”, recomendou. (Agencia Brasil)

INSS cria alternativa para obter
documentos durante pandemia em SP
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo criou uma alternativa para que
os segurados possam cumprir as
exigências após solicitação de
benefícios. Trata-se do projetopiloto Exigência Expressa, que
permite aos segurados enviarem
documentação complementar
para assegurar benefícios ou serviços do órgão.
Em virtude da pandemia do
novo coronavírus, as agências do
INSS estão fechadas em todo
país. Pelo projeto-piloto, os beneficiários poderão entregar
cópia da documentação em um
sistema semelhante ao drive
thru. Este formato é uma opção
aos segurados que estiverem
com dificuldade em anexar seus
documentos pelo Meu INSS, no
site ou no aplicativo para celulares. A expectativa do governo
é expandir a medida para o resto
do país.
Mesmo com a medida, os
beneficiários de São Paulo po-

dem continuar a anexar a documentação diretamente pelo Meu
INSS. Essas exigências são emitidas quando a pessoa solicita
um benefício ou serviço no
INSS, mas durante a análise, é
verificada a necessidade de
apresentação de documentação
adicional para conclusão do processo.
Documentos
Para saber quais documentos
devem ser apresentados, o interessado deve consultar o telefone 135, o Meu INSS, no site ou
no aplicativo para celulares ou
entrar em contato com os plantões cujos telefones e endereços de emails constam nas portas das agências. Depois, se optar pela Exigência Expressa, basta
colocar uma cópia dessa documentação em um envelope e deixá-lo nas urnas que estão disponíveis nas unidades do INSS no
Estado de São Paulo. É imprescindível que as cópias estejam
legíveis e sem rasuras.

Dentro do envelope, além da
cópia da documentação solicitada na exigência, deverá haver a
cópia de um documento de identidade com foto (RG ou Carteira de Habilitação) do segurado.
Também deverá estar uma declaração de próprio punho assinada
pelo segurado se responsabilizando pela autenticidade e veracidade das informações prestadas.
O envelope poderá ser entregue em qualquer uma das agências do INSS em São Paulo, de
segunda a sexta-feira, das 7h às
13 horas. Não há necessidade de
agendamento prévio para a entrega. Não há contato físico durante a entrega e o segurado não
receberá nenhum número de
protocolo. A cópia dessa documentação não será devolvida. O
instituto ressalta que não aceitará documentos originais.
Do lado de fora do envelope, é necessário constar os seguintes dados:

– Nome completo do segurado;
– CPF do segurado;
– Endereço completo com
CEP;
– Número do telefone do
segurado com o DDD, ou telefone para recado com o nome de
quem o receberá;
– Endereço de e-mail, se tiver;
– Data em que o envelope
está sendo deixado na agência
Após a entrega da documentação, o segurado pode acompanhar o andamento do processo
pelo aplicativo para celular ou
site Meu INSS e pelo telefone
135.
Auxílio-doença
A Exigência Expressa não se
aplica aos pedidos de antecipação do auxílio-doença. Nesse
caso, os documentos só podem
ser anexados pelo Meu INSS, no
site gov.br/meuinss ou no aplicativo para celulares. (Agencia
Brasil)

Eventos esportivos podem voltar a
partir de 27 de julho em São Paulo
O secretário de Esportes do
estado de São Paulo, Aildo Ferreira, afirmou, em entrevista coletiva na sexta-feira (3), que a realização de eventos esportivos
será liberada em regiões que passarem ao menos quatro semanas
na fase amarela do Plano São Paulo. O plano consiste na reabertura gradual de atividades econômicas no território paulista, em cinco etapas, devido à pandemia do
novo coronavírus (covid-19). A
amarela é a terceira delas.
O cenário é reavaliado a cada
14 dias. Portanto, o referencial
das quatro semanas é a atualização mais recente, divulgada no
último dia 29. “Ou seja, a partir

do próximo dia 27 [de julho], havendo o enquadramento da localidade, é permitido e é possível o
evento esportivo acontecer”, resumiu Ferreira. A nova revisão
será na próxima sexta (10).
O anúncio mantém a expectativa dos clubes da Série A1
(primeira divisão) do Campeonato Paulista de retomar o torneio entre o fim de julho, em
um cenário mais otimista, e o
início de agosto. Os times foram liberados pelo governo do
estado de Sao Paulo a reiniciar
os treinos com bola na última
quarta (1º), seguindo um protocolo desenvolvido pelos médicos das equipes e a Federação

Paulista (FPF), adaptado para
atender às exigências do Centro de Contingência do Coronavírus, em São Paulo.
Por enquanto, só a cidade de
São Paulo e parte da região metropolitana da capital estão na
fase amarela. O resto do estado
ainda se divide entre as etapas
vermelha (a primeira, de alerta
máximo, com liberação apenas
de serviços essenciais) e laranja (segunda etapa, que autoriza
os clubes a retomarem os treinos). Por exemplo, como o município de Ribeirão Preto está na
fase vermelha, o Botafogo não
poderá reiniciar as atividades por
lá, apenas em outra cidade.

Já sobre outras modalidades
esportivas, o secretário-executivo do Centro de Contingência,
João Gabbardo, disse que “por
analogia ao que foi deliberado
para o futebol, todos os treinos
individuais estão liberados, para
os atletas, em qualquer atividade”. Segundo ele, a utilização de
máscaras só poderá ser dispensada durante a prática de esportes de alto impacto. “Fora esse
momento, ele deve usar a máscara. A recomendação de evitar
o uso de vestiários continua presente. Se possível, ele deve chegar pronto ao treinamento e, saindo dali, direto para a residência”, concluiu. (Agencia Brasil)

Varejo e serviços de SP registram
queda no faturamento em abril
Os setores do comércio varejista e serviços do estado de
São Paulo registraram os piores
resultados no faturamento para
um mês de abril da série histórica, iniciada, respectivamente,
em 2008 e 2010. Os dados, divulgados na sexta-feira (3), são
da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomercio-SP).
Com a maior parte dos estabelecimentos de portas fechadas
e impedida de fazer atendimentos presenciais em razão da quarentena, realizada contra a disseminação do novo coronavírus
(covid-19), os dois setores tive-

ram quedas substanciais no faturamento no quarto mês do ano.
O faturamento do comércio
varejista no estado de São Paulo
foi de R$ 46,7 bilhões no mês
de abril, 22,8% a menos do que
registrado no mesmo mês de
2019, de R$ 60,5 bilhões. Das
nove atividades pesquisadas do
varejo, sete sofreram queda em
seu faturamento real no comparativo anual.
Destaques
Os destaques negativos foram as lojas de vestuário, tecidos e calc’˜ados, com queda de
77,8% no faturamento, concessionaìrias de veiìculos 70,8%,
outras atividades, 32,4%, e lo-

jas de eletrodomeìsticos e
eletro˜nicos, 43,9%.
Em contrapartida, as atividades de supermercados tiveram
elevação de 9% e farmácias e
perfumarias, 3%, no seu faturamento de abril.
O setor de serviços fechou
o mês de abril no estado com
faturamento de R$ 29 bilhões,
33,4% a menos na comparação
com o mesmo mês do ano passado, de R$ 43,6 bilhões.
Das 13 atividades pesquisadas, dez registraram retração em
relação ao mesmo mês de 2019.
A principal queda ocorreu em
turismo, hospedagem e eventos
de 82,9%. Por outro lado, agen-

ciamento teve alta de 28,5% e
representação, 6,7%, apresentaram elevação no faturamento.
Estimativas
Em 100 dias de quarentena
no estado de São Paulo, contados de 24 de março a 30 de junho, a FecomercioSP estima que
houve queda de 21,9% no faturamento do comércio varejista,
ou seja, uma retração de R$ 43,7
bilhões. A previsão da entidade,
para o setor varejista, é de queda de 10% no primeiro semestre do ano, com retração de R$
35,8 bilhões, e baixa de 7,1% no
fechamento do ano, com diminuição de R$ 53,7 bilhões.
(Agencia Brasil)
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INSS prorroga antecipação do BPC
e auxílio-doença até 31 de outubro
O governo federal publicou
um decreto autorizando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar antecipações
de auxílios-doença e do Benefício de Prestação Continuada
(BPC). A medida, publicada em
seção extra do Diário Oficial da
União (DOU) de quinta-feira
(2), determina que as antecipações serão pagas até o dia 31
de outubro.
A Lei nº 13.982, que trata da
autorização para antecipar o pagamento, estabeleceu o prazo
de três meses, a partir de abril,
para o pagamento de um salário-mínimo por mês para beneficiários do BPC e do auxíliodoença. A prorrogação publica-

da ontem tem por objetivo evitar a aglomeração de pessoas
para atendimento presencial nas
agências do INSS, em razão da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
De acordo com o decreto, a
concessão da antecipação do
auxílio-doença no valor de um
salário mínimo (R$ 1.045,00) se
dará sem a realização de perícia
médica. Para solicitar o benefício, o segurado deve anexar atestado médico junto ao requerimento, mediante declaração de
responsabilidade pelo documento apresentado, por meio do portal ou aplicativo Meu INSS.
“O atestado médico deverá
ser legível e sem rasuras e de-

verá conter as seguintes informações: assinatura e carimbo do
médico, com registro do Conselho Regional de Medicina
(CRM); informações sobre a
doença ou a respectiva numeração da Classificação Internacional de Doenças (CID); e prazo
estimado do repouso necessário”, informou o INSS.
O INSS informou ainda que
a concessão do auxílio-doença continuará considerando os
requisitos necessários, como
carência, para que o segurado
tenha direito ao benefício.
Caso o valor do auxílio doença devido ao segurado ultrapasse um salário mínimo, a diferença será paga posteriormen-

te em uma única parcela.
No caso do BPC, o INSS
disse que a antecipação do benefício será paga com base nos
dados de inscrição no Cadastro
Único do Governo Federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
“Além disso, para ter direito
à antecipação, o requerente deve
se enquadrar nas regras de renda
relacionadas ao grupo familiar,
que pode ser de até um quarto
do salário-mínimo. Vale destacar que a antecipação do valor
acima mencionado se encerrará
tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento de
BPC”, informou o INSS. (Agencia Brasil)

IBGE mostra 83,5 milhões de
ocupados na segunda semana de junho
De acordo com a Pnad Covid semanal, divulgada na sexta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 83,5 milhões de
pessoas constituíam a população ocupada do país na semana
de 7 a 13 de junho. O resultado estimado mostra estabilidade em relação à semana anterior, de 83,7 milhões de pessoas ocupadas e em relação à
semana de 3 a 9 de maio, de
83,9 milhões de pessoas.
Do total encontrado, 8,5
milhões, ou 12,5% dos ocupados, trabalham remotamente.
Esse contingente ficou estatisticamente estável em relação à
semana anterior, de 8,9 milhões ou 13,2%, e, também, em
relação à semana de 3 a 9 de
maio, de 8,6 milhões ou
13,4%.
A Pnad Covid é uma versão
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), feita em parceria
com o Ministério da Saúde,
com o objetivo de quantificar
as pessoas com sintomas da
covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho.
O nível de ocupação na semana de 7 a 13 de junho foi de
49%, permanecendo estável
em relação à semana anterior,
de 49,3%, e frente à semana de
3 a 9 de maio, de 49,4%.
A taxa de informalidade
também ficou estável em 35%,
tanto na comparação com a semana anterior, de 35,6%, quanto frente à semana de 3 a 9 de
maio, de 35,7%, atingindo 29,2
milhões de pessoas. No início
de maio, eram 29,6 milhões.
Entre os informais, a Pnad Covid citou os empregados do setor privado sem carteira; traba-

lhadores domésticos sem carteira; empregados que não contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
trabalhadores por conta própria
que não contribuem para o
INSS; e trabalhadores não remunerados, que dependem da
ajuda do morador do domicílio onde residem ou de algum
parente.
Segundo a pesquisa, cerca
de 12,4 milhões de pessoas, ou
o equivalente a 14,8% da população ocupada, estavam afastados do trabalho devido ao
distanciamento social. Houve
redução em relação à semana
anterior, de 13,5 milhões ou
16,1% da população ocupada,
e também frente à semana de 3
a 9 de maio, de 16,6 milhões
ou 19,8% dos ocupados. Isso
significa que em torno de 1,1
milhão de pessoas podem ter
voltado ao trabalho com a flexibilização do distanciamento
social adotada em algumas cidades do país. Na primeira semana de maio, 16,6 milhões
estavam afastadas do trabalho.
A coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira, observou que, “em relação à primeira semana de maio, o resultado pode significar algum retorno ao trabalho, mas também
dispensa de pessoal, pois nessa comparação se observa o aumento da população desocupada em 2 milhões. Então pode
ter ocorrido esses dois efeitos”.
Desocupados
A população desocupada,
por sua vez, chegou a 11,9 milhões de pessoas na segunda
semana de junho e ficou estatisticamente estável frente à
semana anterior, de 11,2 mi-

MEC anuncia repasse
de R$ 200 milhões
para universidades e
institutos
O Ministério da Educação
(MEC) anunciou na sexta-feira
(3) o repasse de cerca de R$ 200
milhões para investimentos em
infraestrutura e equipamentos
nas universidades e institutos
federais. As instituições receberão de R$ 800 mil a R$ 4 milhões, de acordo com o projeto
selecionado.
O secretário executivo do
MEC, Antonio Paulo Vogel, explicou que os recursos serão investidos em três frentes: segurança, com ações para combate
a incêndio e pânico, acessibilidade e vigilância monitorada; redução de despesas futuras, como
aquisição de placas de energia
fotovoltaica e retomada de
obras; e investimentos em equipamentos de tecnologia de informação e comunicação.
De acordo com Vogel, parte
do montante também será utilizado para compra de equipamentos para escolas médicas, em
campi sem hospitais universitários.
Inovação
Além disso, o MEC anunciou
que vai incrementar o orçamen-

to da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Ampliado de R$ 28 milhões para R$ 50 milhões, o orçamento que vai possibilitar a
abertura de um edital para o credenciamento de novas universidades e institutos federais como
unidades de inovação Embrapii.
O objetivo do projeto é estimular a relação entre as instituições de ensino e empresas privadas na pesquisa aplicada à indústria, com o desenvolvimento
de projetos que atendam às demandas do setor. “A ideia é que a
universidade sirva cada vez mais
ao setor produtivo”, disse o secretário de Educação Superior do
MEC, Wagner Vilas Boas.
Segundo ele, até um terço do
valor dos projetos desenvolvidos
pelas unidades de inovação pode
ser financiado com recursos públicos. O restante vem do setor
empresarial. Atualmente, 17 unidades de pesquisa de universidades e institutos federais são credenciados à Embrapii e a previsão é que o novo edital seja lançado até setembro. (Agencia
Brasil)

lhões, embora tenha crescido
em relação à semana de 3 a 9
de maio, com 9,8 milhões de
desocupados.
A população fora da força
de trabalho (que não estava trabalhando nem procurava por
trabalho) somava 74,9 milhões
de pessoas, com estabilidade
estatística em relação à semana anterior (75 milhões) e queda em relação à semana de 3 a
9 de maio (76,2 milhões). Nesse contingente populacional,
cerca de 26,7 milhões de pessoas (ou 35,7% da população
fora da força de trabalho) disseram que gostariam de trabalhar. O número ficou estável
em relação à semana anterior
(26,8 milhões ou 35,8%) e
frente à semana de 3 a 9 de
maio (27,1 milhões ou 35,5%).
Para 18,2 milhões de pessoas fora da força que gostariam de trabalhar e não procuraram trabalho, o motivo alegado foi a pandemia do novo coronavírus (covid-19) ou o fato
de não terem encontrado uma
ocupação próximo de onde
moravam. Elas correspondiam
a 68% das pessoas não ocupadas que não buscaram por trabalho e gostariam de trabalhar.
Esse contingente ficou estatisticamente estável em relação à
semana anterior (17,9 milhões
ou 66,8%) e recuou frente à
semana de 3 a 9 de maio (19,1
milhões ou 70,7%).
Sintomas da covid-19
Na semana de 7 a 13 de junho, a Pnad Covid 19 do IBGE
estimou que 15,6 milhões de
pessoas, ou 7,4% da população
do país, apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas associados à síndrome gripal - febre, tosse, dor de garganta, di-

ficuldade para respirar, dor de
cabeça, dor no peito, náusea,
nariz entupido ou escorrendo,
fadiga, dor nos olhos, perda de
olfato ou paladar e dor muscular -, que são investigados pela
pesquisa. Esse contingente ficou estável em comparação à
semana anterior (15,8 milhões
ou 7,5% da população) e caiu
em relação a semana de 3 a 9
de maio (26,8 milhões ou
12,7%).
Cerca de 3 milhões de pessoas (ou 19,2% daqueles que
apresentaram algum sintoma)
procuraram atendimento em
postos de saúde, equipe de saúde da família, Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
pronto socorro ou hospital do
Sistema Único de Saúde (SUS)
ou, ainda, ambulatório ou consultório médico, pronto socorro ou hospital privado. O contingente ficou estável em relação à semana anterior (2,8 milhões ou 17,5%), mas caiu
frente à semana de 3 a 9 de
maio (3,7 milhões ou 13,7%).
Mais de 85% destes atendimentos foram na rede pública
de saúde, revelou a pesquisa.
Cerca de 900 mil pessoas
procuraram atendimento em
hospital público, particular ou
ligado às Forças Armadas na
segunda semana de junho,
mostrando estabilidade em relação à semana anterior (943
mil) e também à semana de 3 a
9 de maio (1,1 milhão). Entre
os que procuraram atendimento, 110 mil (12,2%) foram internados. Nesse caso, também
houve estabilidade frente à semana anterior (121 mil ou
12,8%) e à semana de 3 a 9 de
maio (97 mil ou 9,1%). (Agencia Brasil)

Governo inclui leite
no Programa de
Aquisição de
Alimentos
O Ministério da Cidadania
publicou no Diário Oficial da
União de sexta-feira (3) uma resolução com normas para a distribuição de leite a pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional. Para ter acesso a esse benefício será necessário registro no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico),
com prioridade àqueles com
perfil do Bolsa Família.
Além de contribuir para a
complementação alimentar de
famílias em situação de vulnerabilidade social ou em estado
de insegurança alimentar e nutricional, a resolução pretende
fortalecer o setor produtivo local e a agricultura familiar, garantindo a compra de leite, “a
preços justos”, de agricultores
familiares, “com prioridade para
aqueles agrupados em organizações fornecedoras e/ou inscritos no CadÚnico”.
Pretende também incorporar
o leite aos demais circuitos de
abastecimentos do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA),
política pública criada em 2003

com o objetivo de comprar produtos da agricultura familiar para
distribuí-los a entidades filantrópicas e famílias carentes.
A resolução publicada hoje
descreve os procedimentos relativos a cadastro, aquisição e
beneficiamento do leite, a serem seguidos pelas organizações
fornecedoras e inscritos no CadÚnico para participar do programa, bem como a forma de
distribuição.
Detalha também como serão
calculados e atualizados os preços a serem pagos pelo produto. Em geral, terão como referência a média dos preços pagos
ao produtor nos últimos três
meses, em cada unidade da federação. “Nos estados em que
não houver série histórica de
preços, será utilizado preço médio dos estados de atuação do
PAA Leite”, diz a resolução.
O valor a ser pago pela pasteurização será calculado mediante reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, do último
valor definido. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Casos de coronavírus
sobem em 37 estados
norte-americanos
Quase 40 estados norte-americanos registraram alta nos números de casos de covid-19, segundo análise da Reuters na quinta-feira (2), o último sinal de que a pandemia do coronavírus,
que parecia estar no final, está recrudescendo.
A Flórida, entre os estados mais atingidos pelo surto em junho, registrou mais de 10 mil novas infecções, o maior pico até
agora. A Califórnia, outro epicentro da nova explosão de casos,
viu os testes positivos subirem 37% e as hospitalizações 56%
mas duas últimas semanas.
As novas infecções subiram em 37 dos 50 estados nos últimos 14 dias, comparados com as duas semanas anteriores em
junho, de acordo com a análise da agência.
Os Estados Unidos já registraram mais de 128 mil mortes
relacionadas ao novo coronavírus, quase um quarto do total registrado no mundo.
A onda de novos casos tem feito governadores voltarem atrás
nos planos de reabertura, após meses de lockdowns rígidos, fechando praias e cancelando shows de fogos de artifício tradicionais no fim de semana do Dia de Independência do país.
“Ainda não saímos desta crise. Estamos na primeira onda da
pandemia. Ela requer um nível de responsabilidade pessoal”, disse
o governador da Califórnia, Gavin Newson.
No Texas, que apresenta aceleração de casos, o governador
Greg Abbott determinou o uso obrigatório de máscaras faciais
em público nos condados com mais de 20 casos de covid-19.
(Agencia Brasil)

Venezuela: operações
de segurança deixam
1,3 mil mortos em
cinco meses
Operações de Segurança na Venezuela mataram pelo menos
1,3 mil pessoas nos primeiros cinco meses de 2020, informou o
Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os
Direitos Humanos na quinta-feira (2).
A alta comissária Michelle Bachelet, que apresentou, em
Genebra, relatório de 17 páginas sobre a Venezuela, disse que
está “preocupada com os altos números de mortes de jovens pelas forças de segurança”, referindo-se a pessoas que teriam morrido enquanto resistiam às autoridades.
Os dados oficiais da Venezuela mostram 6,7 mil homicídios
em 2019 e 1,36 entre janeiro e maio deste ano.
Os dados “não incluem as mortes violentas no contexto de
operações de segurança, classificadas como ‘resistência à autoridade’”, afirmou a ex-presidente do Chile.
Das mortes em operações de segurança em 2020, pelo menos
432 foram atribuídas à unidade das Forças Policiais Especiais (Faes),
366 à polícia investigativa conhecida como CICPC, 136 à Guarda
Nacional e 124 à polícia do estado de Zulia, diz o relatório.
Jorge Valero, embaixador venezuelano na ONU e em outras
organizações internacionais em Genebra, disse que o relatório é
baseado em “questionamentos infundados”, com o objetivo de
“abastecer a agenda de agressão que se desdobra contra a Venezuela”. (Agencia Brasil)

Suíça restringe
visitantes do Brasil e
de mais 28 países
A partir de 6 de julho, viajantes de 29 países que quiserem ir
à Suíça terão que se registrar com as autoridades e se autoisolar
para evitar um ressurgimento do coronavírus, anunciou o governo suíço na quinta-feira (2).
A lista inclui, entre outros, os Estados Unidos, a Suécia, o
Brasil e a Rússia, que foram classificados como países com alto
risco de infecção.
Os visitantes com passagem nessas nações nos 14 dias anteriores terão que notificar as autoridades suíças de imediato, ao
chegar, e ficar dez dias em quarentena, segundo o governo.
A lista inclui ainda Argentina, Chile, Colômbia, Arábia Saudita, África do Sul e Sérvia e será revisada continuamente.
O número de infecções começou a aumentar na Suíça nos
últimos dias, provocando o receio de uma segunda onda de covid-19, mas suas fronteiras com Itália, Áustria, Alemanha e França estão abertas no momento.
O país, que suspendeu muitas de suas restrições, entre elas a
reabertura de escolas e lojas, teve 31.967 testes positivos de
covid-19 e 1.686 mortes até agora.
A Suíça faz parte do Espaço Schengen de 26 nações, que normalmente não têm verificações nas fronteiras. As viagens irrestritas entre a Suíça e todos os outros membros do Schengen estão permitidas, exceto a Suécia, que consta da lista governamental. (Agencia Brasil)

Programas de demissões
da Petrobras têm mais
de 10 mil inscritos
Os programas de desligamentos voluntários (PDVs) e de
Aposentadoria Incentivada (PAI)
da Petrobras receberam as inscrições de 10.082 trabalhadores. Isso representa 22% do atual quadro de funcionários, segundo informações da própria
empresa.
O PDV 2019, o primeiro dos
três PDVs instituídos pela empresa, encerrou suas inscrições
na última terça-feira (30) e

atraiu o interesse de 9.405 trabalhadores, 94% dos funcionários alvos do programa.
Os outros dois PDVs e o PAI
ainda estão abertos para inscrições. As indenizações serão pagas ao longo dos próximos três
anos. De acordo com a estatal, a
redução de custo de pessoal até
2025 será em torno de R$ 4 bilhões por ano com a saída dos
10.082 inscritos nos programas.
(Agencia Brasil)
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Governo estuda recriar Ministério
da Segurança, diz Mendonça
Com mais 343 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas, o
estado de São Paulo soma agora
15.694 óbitos provocados pelo
novo coronavírus (covid-19).
A maior parte dos óbitos,
segundo a Secretaria Estadual
da Saúde, estão concentrados
em pacientes com 60 anos de
idade ou mais, representando
74,4% do total de mortes.
Até a ultima sexta-feira (3),
o estado contabilizavba 310.517
casos confirmados do coronaví-

rus, com 165.766 recuperados.
A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) no estado para tratamento da covid-19 na sextafeira(3) estava em torno de
64% e em 64,3% na Grande
São Paulo. O número de pacientes internados no estado em
casos suspeitos ou confirmados da doença é de 14.074, sendo 8.428 em enfermaria e
5.646 em unidades de terapia
intensiva. (Agencia Brasil)

Justiça adota ações para
ajudar estados a comprar
itens de segurança
O Ministério da Justiça e
Segurança Pública planeja criar
uma tabela de referência de preços e especificações técnicas
para a compra de equipamentos
de segurança que, segundo o
ministro André Mendonça, poderá ajudar os estados a tornar
seus processos de compra mais
rápidos e juridicamente seguros.
“Estamos preparando um kit
de aquisições ou registros de atas
de preços que devemos lançar
nos próximos meses”, disse
Mendonça, ao participar, na sexta-feira (3), de uma conversa com
o ex-ministro da Justiça Nelson
Jobim, realizada pelo Banco BTG
Pactual, e transmitida no Youtube. Jobim ocupou a pasta de 1995
a 1997 no governo Fernando
Henrique Cardoso.
Segundo Mendonça, o chamado Compras Susp se insere
na política do ministério de consolidar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado
em 2018 para promover a cooperação entre os vários órgãos
de segurança pública federais
(Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional),
estaduais (polícias militares e
civis) e municipais, a partir de
diretrizes gerais e metas estabelecidas pela pasta na política nacional.
“Teremos um padrão de
aquisição de equipamentos, de
armamentos, de coletes e veículos para que os estados, querendo, sigam o padrão que estabeleceremos junto com eles.
Isso vai facilitar a burocracia
das contratações, pois os preços estarão estabelecidos.

Com isso, reduziremos os riscos jurídicos, o tempo de contratação e, acreditamos, os preços”, explicou Mendonça. Na
quinta-feira (2) a Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) propôs que o Ministério da Saúde divulgue, durante
a pandemia da covid-19, uma
relação com os preços de insumos e equipamentos para o
setor que sirva de referência
para os gestores estaduais e
municipais e reduza a possibilidade de superfaturamento de
preços de produtos de primeira necessidade.
De acordo com Mendonça, a
pasta da Justiça também está prestes a finalizar uma parceria com
o Ministério da Defesa que lhe
permitirá adquirir equipamentos
de segurança no exterior.
A expectativa do ministro é
que estados também possam se
valer da expertise de compras
do Exército, que desde 1940
mantém, nos Estados Unidos,
uma comissão militar responsável pela comprar armazenamento e cuidado com a logística de entrega de todos os produtos adquiridos no mercado
norte-americano.
“Nossa expectativa é que, nos
próximos dois meses, em parceria com o Ministério da Defesa,
estejamos nos agregando ao escritório de aquisições do Exército em Washington a fim de
também fazermos estas aquisições para a PF e a PRF. E também para os estados que quiserem aderir a estes processos de
aquisição”, anunciou o ministro.
(Agencia Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou na sexta-feira
(3), que o governo federal ainda não descartou a possibilidade de dividir a pasta sob sua
responsabilidade em duas, recriando o Ministério da Segurança Pública. “É um assunto
que existe.”
Ao participar de uma conversa com o ex-ministro da Justiça
Nelson Jobim, promovida pelo
Banco BTG Pactual e transmitida no Youtube, Mendonça disse
que, ao assumir o cargo, em
abril, comprometeu-se com o
presidente Jair Bolsonaro a analisar a questão e apresentar uma
proposta.
“Eu me comprometi [a fazer], e estou fazendo, uma análise de gestão do tamanho do ministério. Se, de algum modo, ele
funcionaria melhor com uma divisão entre Justiça e Segurança

Pública. A partir desta primeira
avaliação, [vou] construir cenários ouvindo aos atores envolvidos [e pesando] os prós e contras de cada situação. E então
apresentar ao presidente essas
avaliações para que ele [presidente] possa tomar a melhor decisão para a política pública e
para os cidadãos”, comentou
Mendonça. Para ele, as duas hipóteses têm vantagens e desvantagens.
“A questão não é se divide ou
não o ministério, mas como estruturamos um ou dois ministérios dentro de um conceito de
boa governança pública”, acrescentou o ministro, indicando que,
qualquer que seja a decisão, ainda deve demorar mais algum
tempo. “Se, no ambiente de uma
crise da covid-19, eu me dedicar a uma divisão de ministério,
eu perdi o ano. Seria irresponsável fazê-lo agora. O que não

significa que, com planejamento, não possamos fazê-lo.”
Em fevereiro de 2018, o então presidente Michel Temer dividiu a pasta da Justiça em duas
e criou o Ministério da Segurança Pública. Em janeiro de 2019,
ao tomar posse na Presidência
da República , Jair Bolsonaro
fundiu as duas estruturas e nomeou o ex-juiz Sergio Moro
ministro da Justiça e Segurança
Pública.
Em janeiro deste ano, Bolsonaro chegou a declarar que
qualquer nova mudança estava
descartada por ora. “A chance no
momento é zero. Não sei amanhã”, disse o presidente na ocasião.
Independência da PF
Durante a conversa com Jobim, o ministro André Mendonça voltou a dizer que a Polícia
Federal goza de total independência para exercer suas fun-

ções, mas ressaltou que autonomia legal não deve ser confundida com “soberania”.
“Independência e autonomia
não significam uma soberania de
atuação. Como ministro, eu demando uma atuação efetiva. Cobro resultados; quero saber quais
as dificuldades estão tendo para
tentar ajudar a solucionar. Isso é
natural. Seria irresponsável se eu
não fizesse isso, ou se o presidente não cobrasse isto”, explicou o ministro.
Para Mendonça, qualquer
tentativa de interferência em investigações conduzidas pela
corporação seria impensável em
qualquer tempo. “Qualquer pessoa que tente fazer isto estará
cometendo um suicídio jurídico
e político. Elocubrar uma interferência na PF é impensável. Não
só neste governo, mas em qualquer governo”, acrescentou o
ministro. (Agencia Brasil)

Redução do IOF sobre crédito é
prorrogada por 90 dias
A redução a zero do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) cobrado em operações de
crédito foi estendida por 90 dias.
A prorrogação consta do
Decreto 10.414, publicado na
sexta-feira (3) no Diário Oficial da União.

Concedida no início de abril
para aliviar o crédito a pessoas
físicas e empresas afetadas pela
pandemia do novo coronavírus,
a redução acabaria hoje. Com a
medida, o IOF continua zerado
até 2 de outubro.
Com a prorrogação, o gover-

no deixará de arrecadar R$ 7,051
bilhões de julho a outubro.
Ao incluir a redução a zero
do IOF, que vigorou nos últimos
três meses, o governo não arrecadará R$ 14,1 bilhões em 2020.
Tradicionalmente, o IOF cobra alíquota de 3% sobre o valor

total da operação de crédito, independentemente do prazo, mais
0,38% ao ano.
Dessa forma, a alíquota máxima pode chegar a 3,38%, diminuindo caso a operação tenha
prazo inferior a um ano. (Agencia Brasil)

Governo destinará R$ 500 milhões
para proteger mata nativa da Amazônia
O Ministério do Meio Ambiente criou na sexta-feira (3) o
Programa Floresta+ para valorizar quem preserva e cuida da floresta nativa do país. O projetopiloto vai começar destinando
R$ 500 milhões para conservação da Amazônia Legal. O programa conta com a participação
do setor privado e de recursos
de acordos internacionais.
“Esse é o maior programa de
pagamento por serviços ambientais no mundo, na atualidade. Os
R$ 500 milhões recebidos do
Fundo Verde do Clima vão remunerar quem preserva. Vamos pagar pelas boas práticas e reconhecer o mérito de quem cuida
adequadamente do meio ambiente”, disse o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, em
reunião virtual nesta sexta.
Podem participar do progra-

ma pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado,
grupo familiar ou comunitário
que, de forma direta ou por meio
de terceiros, executam atividades de serviços ambientais em
áreas mantidas com cobertura de
vegetação nativa ou sujeitas à sua
recuperação.
A conferência apresentou o
programa Floresta+ para representantes do governo federal,
dos estados da Amazônia Legal,
além de instituições públicas,
universidades, fundações, centros de inovação, doadores do
Fundo Verde do Clima e de povos indígenas.
Cadastro Nacional
O Brasil conta com 560 milhões de hectares de floresta
nativa no território brasileiro e
o próximo passo do governo é
criar o Cadastro Nacional de
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São Paulo registra
15,6 mil óbitos por
coronavírus

Serviços Ambientais e a regulamentar o pagamento por serviços ambientais, previstos no
Código Florestal.
Dentre os serviços ambientais considerados essenciais estão o monitoramento, vigilância,
combate a incêndio, pesquisa,

plantio de árvores, inventário
ambiental e sistemas agroflorestais para conservação e a proteção da vegetação nativa. Dentre
os benefícios estarão a conservação da biodiversidade, a proteção do solo e das águas e a regulação do clima. (Agencia Brasil)

Quarentena e uso de máscara reduziram
em 15% o contágio da COVID-19
PF prende integrantes

de quadrilha que
confeccionava cédulas
falsas
A Polícia Federal (PF) prendeu na quinta-feira (2), no interior de São Paulo, três pessoas
que faziam parte de uma quadrilha responsável pela impressão
de cédulas falsas de R$ 10, R$
20, R$ 50 e R$ 100. De acordo
com a PF, a quadrilha, que fabricava essas notas com ótima qualidade, já vinha sendo investigada em Birigui e Araçatuba há
mais de um ano na Operação
Matriz 188. Foram cumpridos
12 mandados de busca e apreensão nas duas cidades e todos os
integrantes já tinham passagem
criminal por esses e outros crimes.
Segundo a PF, a organização
usava máquinas diversificadas e
técnicas gráficas diversas para
simular os itens de segurança
das cédulas verdadeiras. “Há também suspeita de que possuam
matrizes de cédulas de dólar, o
que ainda está sendo objeto de
investigação”, diz a PF.
As investigações da PF mostraram que nos últimos três
anos, a quadrilha colocou em
circulação milhares de cédulas
falsas. As notas apreendidas e
retiradas no comércio chegam a
996 exemplares de R$ 10 reais;
58.738 de R$ 20; 15.234 de R$
50; e 3.012 de R$ 100. Nesta

soma não entram as notas apreendidas ontem. “No total foram
produzidas até o momento, por
esta organização criminosa,
77.980 cédulas falsas, somando
mais de R$ 2 milhões em dinheiro falso retirado do mercado brasileiro”, esclareceu a Polícia Federal.
Um dos integrantes da quadrilha permanece foragido, porque não foi encontrado em sua
casa. Entretanto, no local foram
encontradas notas que seriam
vendidas pela internet e enviadas
pelo correio. Segundo a PF, no
laboratório encontrado na casa
desse integrante havia cédulas
prontas e em fase de confecção,
impressão e acabamento. “Também foi apreendida grande quantidade de aparatos para falsificação de moeda, como papéis, impressoras, tintas, equipamento
gráfico pesado e material de acabamento”.
Os detidos serão encaminhados para a Cadeia Pública de
Penápolis, no interior de São
Paulo e se julgados culpados responderão pelos crimes de moeda falsa, cuja pena é de 3 a 12
anos de reclusão e pelo delito de
organização criminosa, com
pena de 3 a 8 anos de reclusão.
(Agencia Brasil)

A combinação entre isolamento social e uso de máscaras
de proteção facial diminuiu em
15% o contágio do coronavírus
(SARS-CoV-2) em São Paulo e
25% em Brasília no início da
epidemia de COVID-19 no Brasil, segundo constatações feitas
por pesquisadores vinculados ao
Centro de Ciências Matemáticas
Aplicadas à Indústria (CeMEAI)
em um estudo publicado na plataforma bioRxiv, ainda sem revisão por pares.
Sediado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), no campus de São Carlos, o CeMEAI é
um dos Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão (CEPIDs)
financiados pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp).
“Verificamos que a decretação de quarentena pelos estados
combinada com a recomendação
do uso de máscara pelo governo
federal foram medidas de saúde
pública eficazes, que contribuíram para a diminuição da transmissão do vírus na fase inicial
da epidemia de COVID-19 no
país, em que as taxas de contágio cresciam exponencialmente”, disse à Agência Fapesp Zhao
Liang, professor da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão (FFCLRP) da USP e
um dos autores do estudo.
Os pesquisadores chegaram
a essas conclusões por meio de
análises feitas por um modelo
matemático que permite estimar
as taxas de transmissão do
SARS-CoV-2 em cada cidade do
Brasil.

Desenvolvido por meio de
um projeto apoiado pela Fapesp,
o modelo é baseado em uma
abordagem de rede de transmissão de doenças entre cidades
chamado SIR – sigla em inglês
de Susceptible Infectious Recovered.
As cidades são representadas
na rede como vértices e os possíveis contágios pelo SARSCoV-2 entre cidades como links,
estimados a partir de dados reais de infectados em cada município do país por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e de análise de redes complexas.
O modelo foi aplicado para
analisar e comparar quantitativamente a efetividade de duas medidas de saúde pública implementadas sucessivamente para
conter a disseminação do novo
coronavírus no início da epidemia de COVID-19 no país. A primeira medida foi a decretação
de quarentena pelos estados no
final de março e a segunda a recomendação do uso de máscara
pelo governo federal no início
de abril.
Os resultados indicaram que,
no caso de São Paulo – o primeiro estado a decretar quarentena, no dia 24 de março, sete
dias após o primeiro registro de
óbito causado pela COVID-19
no Brasil, quando já era o epicentro da doença no país, registrando 745 casos confirmados e
30 mortes –, essa medida contribuiu para diminuir a taxa média de crescimento de casos da
doença nas cidades paulistas.
A diminuição mais substancial, contudo, ocorreu após a

recomendação do uso de máscaras pelo governo federal, sobretudo em cidades de São Paulo
com baixas medidas de distanciamento social no início da epidemia.
“Isso pode ser devido ao fato
de que essas cidades apresentavam um contato entre pessoas
maior e, portanto, o uso de máscaras foi crucial para deter a
transmissão do novo coronavírus”, explica Zhao.
A fim de ter uma noção mais
exata do impacto dessas medidas de saúde pública, os pesquisadores simularam cenários
contrafactuais para analisar o que
aconteceria se a quarentena e o
uso de máscaras não tivessem
sido implementados.
Os resultados das simulações feitas pelo modelo SIR em
redes apontaram que a eficiência do isolamento social e do
uso de máscaras difere significativamente entre as cidades do
país, uma vez que as taxas de
transmissão e de mortalidade por
COVID-19 entre elas são muito
diferentes.
Com base em dados de casos de infecção confirmados
nos municípios até 8 de maio, o
modelo indicou que a decretação da quarentena seguida da recomendação do uso de máscara
resultaram em uma redução de,
em média, 15% no pico da epidemia da COVID-19 na cidade
de São Paulo, por exemplo, e de
quase 25% em Brasília.
“Esperamos que essa metodologia para quantificar a eficácia de políticas públicas de saúde possa contribuir para demonstrar a importância do iso-

lamento social e do uso de máscara como medidas de contenção da propagação do novo coronavírus para os governos e a
sociedade”, afirma Zhao.
Alguns países ainda resistem
a adotar medidas de isolamento
social por duvidar de seu nível
de eficácia. Essa situação cria
discrepância entre as políticas
municipais, estaduais e federal,
como é o caso do Brasil.
“Ainda hoje estamos vivendo esse impasse em relação à
continuidade do isolamento social no país, com a pressão por
medidas de flexibilização, como
a reabertura de comércios”, diz
Zhao.
Naturalizado brasileiro e originário da China, onde se graduou em 1988 em ciência da
computação na Universidade de
Wuhan – província que foi o primeiro epicentro da COVID-19
no mundo –, o pesquisador avalia que, além do nível de controle muito mais rígido em seu país
de origem, outro fator que contribuiu para a alta eficácia do isolamento social foi o uso de tecnologias de big data para rastrear rapidamente pessoas que tiveram contato com infectados e
isolá-las, de modo a conter o
contágio.
“A realidade da China é muito diferente e o país adotou alguns critérios de controle rígidos que não poderiam ser aplicados no Brasil. Mas, sem dúvida, o nível de controle do isolamento social com o uso de tecnologias de big data permitiu que
a China contivesse o contágio na
fase inicial da epidemia no país”,
avalia.

Jornal O DIA SP
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2020

Nacional

PÁGINA 5

Senador José Serra é denunciado
por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia, na
sexta-feira (3), contra o senador
José Serra (PSDB-SP) por lavagem de dinheiro à época que era
governador de São Paulo. A filha do parlamentar, Vero˜nica
Allende Serra, também foi denunciada. Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e
apreensão para aprofundamento
das investigações sobre o esquema em endereços em São Paulo
e no Rio de Janeiro.
Segundo a denúncia da força
tarefa da Operação Lava Jato, em

2006 e 2007 Serra recebeu vários pagamentos da empreiteira
Odebrecht em contas no exterior, em um total de R$ 4,5 milhões. O MPF disse que “supostamente” o dinheiro seria usado
para pagamento de despesas das
campanhas eleitorais do então
governador.
Rodoanel
Em troca do dinheiro, Serra
teria permitido que a Odebrecht,
junto com outras empresas, operasse um cartel, combinando os
preços das obras para a construção do trecho sul do Rodoanel,

Bolsonaro sanciona lei
que torna obrigatório
o uso de máscara
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna
obrigatório o uso de máscaras
de proteção individual em espaços públicos e privados, mas
acessíveis ao público, durante
a pandemia de covid-19. A Lei
nº 14.019/2020 foi publicada
na sexta-feira (3) no Diário
Oficial da União e diz que as
máscaras podem ser artesanais
ou industriais.
A obrigação, entretanto,
não se aplica a órgãos e entidades públicos. Esse e outros
dispositivos foram vetados
pelo presidente, que justificou
que a medida criaria obrigação
ao Poder Executivo e despesa
obrigatória sem a indicação da
fonte dos recursos.
Pelo texto publicado no Diário Oficial, a obrigatoriedade
do uso da proteção facial engloba vias públicas e transportes
públicos coletivos, como ônibus e metrô, bem como em táxis e carros de aplicativos, ônibus, aeronaves ou embarcações
de uso coletivo fretados.
De acordo com a nova lei,
as concessionárias e empresas
de transporte público deverão
atuar com o poder público na
fiscalização do cumprimento
das normas, podendo inclusive
vedar a entrada de passageiros
sem máscaras nos terminais e
meios de transporte. O não uso
do equipamento de proteção
individual acarretará multa estabelecida pelos estados ou
municípios. Atualmente, diversas cidades já têm adotado o
uso obrigatório de máscaras,
em leis de alcance local.
Os órgãos e entidades públicos, concessionárias de serviços públicos, como transporte, e o setor privado de bens e
serviços deverão adotar medidas de higienização em locais
de circulação de pessoas e no
interior de veículos, disponibilizando produtos saneantes aos
usuários, como álcool em gel.
O texto prevê que pessoas
com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de
máscara de proteção facial estarão dispensadas da obrigação
do uso, assim como crianças
com menos de 3 anos. Para
isso, eles devem portar declaração médica, que poderá ser
obtida por meio digital.
O presidente Bolsonaro ve-

tou ao todo 17 dispositivos do
texto que foi aprovado no Congresso no dia 9 de junho, alegando, entre outras razões, que
criariam obrigações a estados
e municípios, violando a autonomia dos entes federados, ou
despesas obrigatórias ao poder
público sem indicar a fonte
dos recursos e impacto orçamentário. As razões dos vetos,
que também foram publicadas
no Diário Oficial da União,
serão agora analisadas pelos
parlamentares.
Um dos trechos vetados
diz respeito ao uso obrigatório de máscara em “estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos,
estabelecimentos de ensino e
demais locais fechados em
que haja reunião de pessoas”.
Em mensagem ao Congresso,
a Presidência explicou que a
expressão “demais locais fechados” é uma “possível violação de domicílio por abarcar conceito abrangente de
locais não abertos ao público”. Como não há possibilidade de vetar palavras ou trechos, o presidente vetou o
dispositivo todo.
Também foi vetada a proibição da aplicação da multa
pelo não uso da máscara à população economicamente vulnerável. Para a Presidência, ao
prever tal exceção, mesmo
sendo compreensível as razões, “o dispositivo criava uma
autorização para a não utilização do equipamento de proteção, sendo que todos são capazes de contrair e transmitir
o vírus, independentemente de
sua condição social”.
A proposta aprovada pelo
Parlamento também previa a
obrigatoriedade do poder público de fornecer máscaras à
população economicamente
vulnerável, por meio da rede
Farmácia Popular do Brasil.
Além de criar despesa obrigatório, de acordo com a Presidência, “tal medida contrariava o interesse público em razão do referido equipamento
de proteção individual não ter
relação com o Programa Farmácia Popular do Brasil”.
Atendimento preferencial
Um dos artigos da nova lei
garante ainda o atendimento
preferencial em estabelecimentos de saúde aos profissionais de saúde e da segurança
pública diagnosticados com
covid-19. (Agencia Brasil)

um anel rodoviário que circunda a região central da Grande
São Paulo. “No caso da Odebrecht, essa atuação servia para se
atingir a meta de lucro real estabelecida para sua participação
nas obras do Rodoanel Sul, pelo
superintendente Benedicto Júnior, de 12% sobre o valor do contrato, o qual só foi possível de
atingir diante da inexistência de
competição no certame licitatório, em razão da formação prévia de um cartel”, afirmam os
procuradores na denúncia.
“Em outras palavras, o cartel,
que veio a ser efetivamente estabelecido, prestou-se a maximizar os lucros desta empreiteira, do que defluiu não apenas um
ganho econômico, como também maior disponibilidade de
recursos ilícitos (decorrentes de
contratação conquistada em ambiente de ausência de competitividade) para que ela, então, pudesse realizar pagamentos de

propina que foram sendo ajustados com os agentes públicos no
curso das obras”, enfatiza o texto ao explicitar o funcionamento do esquema.
Delação
A investigação mostra, a partir de documentos obtidos em
cooperação com autoridades internacionais, que foram feitos
diversos pagamentos usando uma
rede de contas offshore (em locais com menor tributação). De
acordo com os procuradores,
eram feitas várias movimentações financeiras no exterior para
dificultar o rastreio dos recursos.
Os contatos entre Serra e a
Odebrecht eram, segundo o
MPF, feitos por Pedro Augusto
Ribeiro Novis, que foi vizinho
do senador. O executivo assinou
um acordo de colaboração com
a Justiça. “Em razão dessa proximidade, cabia sempre a Pedro, em nome da Odebrecht,
receber de José Serra, em en-

contros realizados tanto em sua
residência quanto em seu escritório político, demandas de pagamentos, em troca de “auxílios” diversos à empreiteira,
como os relativos a contratos
de obras de infraestrutura e a
concessões de transporte e saneamento de seu interesse”,
denunciam os procuradores.
O MPF acusa ainda Verônica Serra de, seguindo as ordens
do pai, ter ajudado a movimentar os recursos no exterior.
Bloqueio
Além dos mandados, o Ministério Público Federal informou que obteve autorização judicial para bloquear R$ 40 milhões em uma conta na Suíça. De
acordo com a denúncia, Serra
teria recebido da Odebrecht
mais R$ 23,3 milhões em 2009
e 2010 para liberar R$ 191,6
milhões em pagamentos da estatal estadual Desenvolvimento
Rodoviário S.A. (Dersa) à em-

preiteira.
Segundo a assessoria do
senador, Serra só tomou conhecimento da denúncia nesta
sexta-feira e ainda está analisando o processo antes de se
pronunciar.
Em nota, o senador José Serra afirma que os fatos que motivaram as ações de hoje são “antigos e prescritos”. Ele diz ainda que “causa estranheza” que os
mandados sejam cumpridos em
meio à pandemia de covid-19.
“Em movimento ilegal que busca constranger e expor um senador da República”, enfatiza.
No comunicado, Serra destaca ainda que não cometeu atos
ilegais e que sempre teve “integridade” na sua vida pública. O
senador diz que “mantém sua
confiança na Justiça brasileira,
esperando que os fatos sejam
esclarecidos e as arbitrariedades
cometidas devidamente apuradas”. (Agencia Brasil)

Dólar cai na semana e é vendido a R$ 5,32
Num dia de feriado nos Estados Unidos e de divulgação
de dados positivos na Europa
e na China, o dólar caiu e a
bolsa subiu. O dólar comercial encerrou a sexta-feira (3)
vendido a R$ 5,321, com recuo de R$ 0,029 (-0,55%).
A moeda alternou momentos de alta e de baixa durante
a manhã, mas a tendência de
queda firmou-se durante a tarde. A divisa encerrou a semana com recuo de 2,65%, após
subir por três semanas seguidas. No ano, a cotação da moeda norte-americana acumula

alta de 32,58%.
O euro comercial encerrou a sexta-feira vendido a R$
5,975, com queda de 0,81%
no dia. A libra esterlina comercial caiu 0,83% e fechou
o dia vendida a R$ 6,63.
Bolsa
No mercado de ações, o
dia foi marcado por ganhos. O
índice Ibovespa, da B3 (a bolsa de valores brasileira), fechou esta sexta aos 96.765
pontos, com alta de 0,55%. O
indicador subiu 3,12% nesta
semana, depois de ter encerrado a semana passada em bai-

xa. Em 2020, o Ibovespa acumula queda de 13,33%.
Apesar de os Estados Unidos comemorarem neste sábado (4) o Dia da Independência,
o feriado foi antecipado para
a sexta-feira (3). Com o mercado norte-americano fechado, o mercado internacional
refletiu a divulgação de dados
positivos em outras regiões.
Na China, o setor de serviços
cresceu em junho no maior
ritmo em mais de uma década. Na zona do euro, a pesquisa Índice de Gerentes de
Compras mostrou menor en-

colhimento da atividade das
empresas.
Há várias semanas, mercados financeiros em todo o planeta atravessam um período de
nervosismo por causa da recessão global provocada pelo
agravamento da pandemia do
novo coronavírus. Nos últimos dias, os investimentos
têm oscilado entre possíveis
ganhos com o relaxamento de
restrições em vários países da
Europa e em regiões dos Estados Unidos e contratempos
no combate à doença. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), celebrado
pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente ﬁduciário dos
Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”,
respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de
Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 21 de julho de 2020, às 10 horas em segunda convocação. Em atendimento
aos Decretos estaduais nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.946, de 17 de abril de 2020, do Governo do Estado
de São Paulo (“Decretos”), que determinam medida de quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia
do COVID-19 (“Novo Coronavírus”), consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação
ou propagação do Novo Coronavírus, bem como em atenção ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março
de 2020 (“Ofício-Circular n° 06/2020”) e à Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”)
e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização. A assembleia será realizada exclusivamente por vídeo
conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso a reunião será disponibilizado aos Titulares de CRI até 1
(um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar,
ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito
especíﬁco, que ﬁguram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme Cédula de Créditos Bancários nº 0079/12
(“CCB”); (ii) A recomposição do Fundo de Reservas, tendo em vista o aumento da inadimplência; (iii) Concessão, ou
não, de carência no pagamento da parcela de amortização da CCB, contados a partir da parcela prevista para pagamento
em 15 de julho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 15 de setembro de 2020, inclusive,
conforme disposto na Cláusula Segunda da CCB e Anexo II da CCB – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização
(“Pagamentos da CCB” e “Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização”, respectivamente), sendo
certo que até a próxima parcela a ser paga em 15 de outubro de 2020, exclusive, incidirá a atualização monetária sobre
o valor nominal da CCB, conforme Cláusula Segunda da CCB e, consequentemente a Carência no pagamento da parcela
de amortização do CRI, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 20 de junho de 2020, inclusive, até
a parcela prevista para pagamento em 20 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 5.3 e 5.4 do
Termo de Securitização e curva de amortização dos CRI constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração
dos CRI” e “Anexo I – Curva de Amortização dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser
paga em 20 de setembro de 2020, exclusive, incidirá a atualização monetária sobre o valor nominal unitário dos CRI,
conforme cláusulas 5.1 e 5.2 do Termo de Securitização; (iv) caso seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o
reescalonamento das parcelas da curva de pagamentos da CCB, e a substituição do Anexo II – Datas de Pagamento e
Tabela Atual de Amortização da CCB e, consequentemente o reescalonamento das parcelas da curva de amortização
dos CRI e, a substituição do Anexo I – Curva de Amortização dos CRI no Termo de Securitização; e (v) autorização à
Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento
das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com os Decretos, o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN
e com a Instrução CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à
reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles
que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e ﬁduciario@planner.com.br, com até
2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos
de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados
e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas, conforme o caso, em conformidade com o Decreto
nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos
15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome
completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar
e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares de CRI, mediante identiﬁcação de nome, número de CPF/ME
ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre
os Titulares de CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não
tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares
de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por
meio de certiﬁcação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar
a assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 1 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1121587-70.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22º Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) WANDERLEI HARUO KIRAKAWA, Brasileiro, Comerciante, CPF 156.511.078-19, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar o réu ao pagamento de
R$ 122.295,31 (out/2017), referente ao débito do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 8046684. Estando o requerido em lugar
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADOª
REVEL ª OCASIÍOª QUEª SERÈª NOMEADOª CURADORª ESPECIALª ARTª  ª INCISOª )6 ª DOª #0# ª 3ERÈª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1051276-83.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Custom
Water Comunicação Eireli, CNPJ 11.304.146/0001-47, na pessoa de seu representante legal e a Zaida Maria Martins Cal Gonçalez,
CPF 937.739.787- 15, que Weel Bsd Fomento Mercantil Ltda, ajuizaram uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar as rés ao
pagamento de R$ 159.306,53, corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento
DOª#ONTRATOªDEª&OMENTOªNªª%STANDOªASªREQUERIDASªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRª
após os 30 dias supra, contestem, sob pena de serem consideradas reveis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªMAIOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112590-98.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Triathon Training Center Ltda Epp, CNPJ 54.526.686/0001-88, na pessoa
de seu representante legal, a Patrícia Castellar Pirozzi, CPF 073.853.718-76 e Luiz Eduardo Pirozzi, CPF 076.006.10841, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 133.760,02 (02/2017),
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 002816704.
%STANDOª OSª REQUERIDOSª EMª LUGARª IGNORADO ª FOIª DEFERIDAª Aª CITAÎÍOª PORª EDITAL ª PARAª QUEª EMª ª DIAS ª Aª mUIRª APØSª OSª ª
dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa
(Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020.
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 30/10/2019). Ficam
convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (Sucessora por Incorporação da Beta Securitizadora S.A. a partir de 30/10/2019) (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.3, do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da
2ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora” ﬁrmado em 19 de setembro de 2012 (“TS”),
a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 14/07/2020, às
10:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN,
datado de 26 de março de 2020, e conforme regulamentação pela Instrução CVM nº 625 de 14 de maio e 2020, mediante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora, para deliberar sobre: (i) Aprovação ou não
da proposta apresentada por Torben 16 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 12.134.710/000193 (“Cedente”) para incorporação da Torben 15 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
12.021.833/0001-18, titular da propriedade residual (“Proprietária”), proposta esta que aﬁrma que não haverá alteração às garantias e demais obrigações do grupo; e (ii) Se aprovada a matéria acima, a aprovação ou não da extinção da
Cedente, a realizar-se após a incorporação da Proprietária, de forma que o Imóvel passará a ser de titularidade de fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o n° 11.065.890/0001-36 (“Fundo”), que atualmente detém 100% das ações
de emissão da Cedente e da Proprietária; (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, a
realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima, mediante contratação de assessor legal, às expensas do devedor. A Securitizadora deixa
registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é com
qualquer número de titulares dos CRI presentes que representem os CRI em circulação. Fica ainda registrado que a Cedente e Proprietária não assumem a obrigação de efetivamente implementar a incorporação e extinção conforme propostas na ordem do dia, ainda que aprovadas, e determinarão a seu exclusivo critério o momento adequado e o prazo
para a efetiva implementação de cada uma das matérias da ordem do dia, caso aprovadas. Reforçamos que o link para
a participação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de
eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários e mandatários) para os e-mails: spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, preferencialmente até 2
(dois) dias antes da Assembleia, sendo certo que documentos enviados após o horário de instalação da Assembleia acima informado não serão aceitos e computados para ﬁns de quórum de instalação e deliberação das matérias elencadas
acima. Não será admitido o envio de instrução de voto previamente à Assembleia, sendo admitida a participação e o
voto à distância durante a Assembleia, nos termos do Art. 3º, incisos I e II, da ICVM 625/2020, de modo que a votação
se dará por meio exclusivamente digital. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem
ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão
do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para
que seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para spestruturacao@simpliﬁcpavarini.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br., sendo admitida a assinatura das procurações digitalmente.
São Paulo, 03 de julho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL - 1º LEILÃO ON-LINE
MONITORES - UNILEILÕES

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
15666 no dia 07/07 às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

A Leiloeira Oficial, Fabiana Cusato - JUCESP 619, gestora da organização de Leilões – UNILEILÕES, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizada pelo Condomínio Parque da
Cidade, torna pública a abertura da realização do Leilão modalidade exclusiva ONLINE de monitores. O Leilão será dia 16 de julho de 2020 as 17 h através do site: www.unileiloes.com.br.
Poderão ser dados lances antecipados a partir do dia 03 de julho. Descrição: 04 Monitores Samsung 40’, modelo UD46E; 22 Monitores da Marca Samsung 40’, modelo DM40D; 01
Monitor LG, modelo 42LS33A-5B - CONDIÇÕES GERAIS: CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar previamente no site:
www.unileiloes.com.br; Do valor mínimo: Os monitores serão vendidos pelo valor mínimo de R$ 250,00 cada um. Após o término do Leilão serão aceitas propostas abaixo do valor mínimo
para os MONITORES QUE NÃO APRESENTEM FUNCIONAMENTO, a critério da aprovação pelo comitente vendedor. O valor da arrematação deverá ser depositado na seguinte conta:
Banco Bradesco, Ag: 1322 - C/C 0283799-4 - CNPJ: 24.032.343/0001-79 – Titular: Condomínio Parque da Cidade. Normas completas no site: www.unileiloes.com.br.
INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser dirimidas através do telefone: (11) 5041-5278, whatssap; 9.8944.6994 ou solicitadas através do e-mail: juridico@unileiloes.com.br.

Logispot Armazéns Gerais S.A.
CNPJ nº 04.058.108/0001-96
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)
Balanços patrimoniais
Demonstrações dos resultados para o exercício findo em
31/12/2019 31/12/2018 Passivos
31/12/2019 31/12/2018
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
15
175
Empréstimos e financiamentos
3.314
3.293
31/12/2019 31/12/2018
Títulos e valores mobiliários
3.749
5.251
Fornecedores
936
671
Receita operacional líquida
18.029
18.180
Contas a receber de clientes
320
538
Ordenados e salários a pagar
700
983
Estoques
431
503
Imposto de renda e contribuição social correntes
44
204
(13.409)
(11.613)
Custos dos serviços prestados
Recebíveis de partes relacionadas
1.776
2.482
Outros tributos a pagar
215
349
Imposto de renda e contribuição social
Dividendos a pagar
994
43 Lucro bruto
4.620
6.567
a recuperar
–
116
Pagáveis a partes relacionadas
4.336
5.504
Despesas gerais, comerciais e administrativas
(1.694)
(3.018)
Outros tributos a recuperar
470
53
Adiantamento de clientes
1.028
783
340
385
Despesas antecipadas
197
235
Outras contas a pagar
312
(266)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
18
30 Passivo circulante
11.907
12.215
Outros ativos
6.976
9.383
Ativo circulante
Empréstimos e financiamentos
4.193
7.411 Despesas operacionais
(1.382)
(3.284)
Depósitos judiciais
756
364
Provisão para demandas judiciais
796
636
Outros ativos
4
6
Adiantamento de clientes
9.223
9.850 Resultado antes do resultado financeiro líquido
3.238
3.283
e
do
imposto
de
renda
e
contribuição
social
126
118
Propriedades para investimentos
4.012
4.012
Outras contas a pagar
14.338
18.015
Imobilizado
37.540
39.670 Passivo não circulante
Despesas financeiras
(1.460)
(1.821)
68
– Total do passivo
26.245
30.230
Intangíveis
Ativo não circulante
42.380
44.052 Patrimônio líquido
276
306
Receitas financeiras
Capital social
3.041
3.041
(1.184)
(1.515)
Reserva de capital
16.131
16.131 Resultado financeiro líquido
3.939
4.033
Reservas de lucros
Resultado antes do imposto de renda e
23.111
23.205
2.054
1.768
contribuição social
49.356
53.435 Total do passivo e patrimônio líquido
49.356
53.435
Total do ativo
Imposto de renda e contribuição social
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva de lucros
Total do
Capital Reserva Reserva Retenção
Lucros
patrimônio
social de capital
legal
de lucros acumulados
líquido
3.041
16.131
395
3.638
–
23.205
–
–
–
–
1.445
1.445
–
–
–
–
1.445
1.445

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Resultado do exercício
Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos
Contribuição e distribuições para os acionistas
Dividendos
Constituição das reservas
Total das transações com e para acionistas
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adoção inicial a norma CPC 48/IFRS 9
Saldo em 01 de janeiro de 2018
Resultado do exercício
Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos
Contribuição e distribuições para os acionistas
Dividendos
Constituição das reservas
Total das transações com e para acionistas
Saldo em 31 de dezembro de 2018

–
–
–
3.041
3.041
–
3.041
–
–

–
–
–
16.131
16.131
–
16.131
–
–

–
52
52
447
386
–
386
–
–

(1.177)
1.031
(146)
3.492
2.407
(2)
2.405
–
–

(362)
(1.083)
(1.445)
–
–
–
–
1.285
1.285

(1.539)
–
(1.539)
23.111
21.965
(2)
21.963
1.285
1.285

–
–
–
3.041

–
–
–
16.131

–
9
9
395

–
1.233
1.233
3.638

(43)
(1.242)
(1.285)
–

(43)
–
(43)
23.205

Corrente

(609)

(483)

(609)

(483)

1.445

1.285

0,70799

0,62959

Resultado do exercício
Resultado básico e diluído
Por ação ordinária:
Diretoria

João Alberto Fernandez de Abreu
Diretor-Presidente
Contador
Rodrigo Dueñas Agostinho
CRC 1SP 258.629/O-5

CPQ Brasil S.A.
CNPJ nº 74.552.068/0001-10
Relatório da Administração
As demonstrações financeiras completas e o relatório do auditor independente estão disponíveis em sua íntegra na página da rede mundial de computadores da CPQ Brasil S.A.: www.cpqbrasil.com.br/demonstrativos.htm
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
2019
2018 Passivo e passivo a descoberto
2019
2018
Circulante
Circulante
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
1.543
1.408
Fornecedores
4.897
4.449
Aplicações financeiras restritas
Contas a receber de clientes
Estoques
Ativos relacionados a contratos de clientes
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos

6.711
3.350
364
709
938
1.017
14.632

751
7.513
3.782
390
1.011
821
1.022
16.698

Debêntures
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Tributos parcelados
Férias, encargos e bônus funcionários
Passivos relacionados a contratos de clientes
Passivo de arrendamento
Outros passivos

5.390
5.599
2.778
901
6.633
745
17.563
1.660
46.166

6.991
4.633
1.354
391
3.587
877
4.560
26.842

Operações continuadas
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

103.234 106.706
(50.242) (50.429)
52.992

56.277

Despesas com vendas

(30.056) (33.009)

Despesas gerais e administrativas

(17.837) (19.556)

Outras receitas operacionais

2.476
Não circulante
Lucro operacional
6.757
6.188
Debêntures
34.543
52.674
(11.944) (10.217)
Empréstimos e financiamentos
7.951
501 Despesas financeiras
16.501
2.259
692 Receitas financeiras
920 Tributos parcelados
4.625
1.977
Provisão para contingências
1.204
1.604
121
Receitas
(despesas)
financeiras,
líquidas
(7.319)
(8.240)
Passivo de Arrendamento
24.135
9.884
3
Passivos relacionados a contratos de clientes
6.552
7.527 Prejuízo antes do imposto de renda
27.429
185
67
Impostos diferidos
e da contribuição social
(562) (2.052)
76.829
63.065
Imobilizado
11.694
122.995
89.907 Imposto de renda e contribuição social
Intangível
1.493 Total do passivo
- Passivo a descoberto
Direito de uso de ativos
Diferidos
(118) (3.725)
40.616
Capital social
12.839
12.839
Prejuízo do exercício
(680) (5.777)
(46.112) (45.432)
Prejuízos acumulados
(0,06)
(0,50)
(33.273) (32.593) Prejuízo básico e diluído por ação – R$
Total do passivo a descoberto
89.722
57.314 Total do passivo e passivo a descoberto
89.722
57.314
Total do ativo
Demonstração do resultado abrangente
Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
2019
2018
2019
2018
2019
2018
37.691 20.122 Prejuízo do exercício
Prejuízo antes do imposto de renda
Caixa gerado nas operações
(680) (5.777)
(562) (2.052) Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos
e contribuição social
Outros componentes do resultado abrangente
(6.807) (8.573)
Ajustes
e debêntures
do exercício, líquido de tributos
Depreciação e amortização
17.507
4.692 Caixa líquido proveniente das atividades
(680) (5.777)
30.884 11.549 Resultado abrangente do exercício
operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
30
56
(5.777)
1.468
Juros e variações monetárias, líquidos
10.521
7.235 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(1.500) (1.500)
Reversão de provisão contingências
(400)
(75) Empréstimos para partes relacionadas
Demonstração das mutações do passivo a descoberto
751
661
Ganho com desconto em liquidação de debêntures
(3.077)
- Aplicações financeiras
Em milhares de reais
(3.817) (2.007)
Amortização (reversão) de passivos de contrato
(1.107)
(747) Aquisição de ativo imobilizado e intangível
1.084
208 Caixa líquido usado nas atividades de
Valor líquido apurado na venda de ativo imobilizado
Capital
Prejuízos
23.996
9.317
(4.566) (2.846)
investimento
Total
social
acumulados
Variações nos ativos e passivos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Em 1º de janeiro de 2018
12.839
(39.655)
(26.816)
Contas a receber
772
306 Pagamento de empréstimos e financiamentos
(5.777)
(5.777)
Estoques
432
328
– principal
(21.594) (15.308) Prejuízo do exercício
Ativos relacionados a contratos de clientes
401
(666) Pagamento de arrendamento
(17.679)
- Em 31 de dezembro de 2018
12.839
(45.432)
(32.593)
13.090
5.900 Prejuízo do exercício
Impostos a recuperar
406
88 Captação de empréstimos e financiamentos
(680)
(680)
Outros créditos
(754)
62 Caixa líquido aplicado nas atividades
12.839
(46.112)
(33.273)
(26.183) (9.408) Em 31 de dezembro de 2019
de financiamento
Despesas antecipadas
(117)
(428)
Depósito judicial
8.460
(853) Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes
DIRETORIA
de caixa
135
(705)
Fornecedores e outras contas a pagar
(2.452)
1.847
Alberto Carneiro Neto - Diretor-Presidente
Férias, encargos e bônus a funcionários
3.046
877 Demonstração do aumento do caixa
Creuza Silva Brentel - Controller
e equivalentes de caixa
Passivos relacionados a contratos de clientes
8.877
CONTADORA
1.408
2.113
Impostos a recolher
1.424
(716) No início do exercício
Adriana Raddatz Jönck - CRC SP-288887/O-0
2.077
1.083 No fim do exercício
1.543
1.408
Tributos parcelados
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Ativos relacionados a contratos de clientes
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros ativos

1.658

19.024
545
17
1.424
762
21.772
10.928
1.582
40.808
75.090

17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL ² SP - FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018359-91.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a) de Direito da
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a RAQUEL CHURON LOBO, venezuelana, (RG. 21.134.723), (demais informações desconhecidas), que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA
S/A. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por

Processo 1016326-19.2017.8.26.0003 - Interdição - Tutela e Curatela - Marina Ferreira Penna - Nelson Zani Neto EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Nelson Zani Neto,
REQUERIDO POR Marina Ferreira Penna - PROCESSO Nº1016326-19.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA
VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 03/05/2019 15:47:43, foi decretada a INTERDIÇÃO de NELSON ZANI NETO,
CPF 091.298.508-94, declarandoo(a) INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da interdição:
PREJUÓZOª COGNITIVOª SIGNIlCATIVOª PRODUZIDOª PELAª DElCIÐNCIAª INTELECTUAL ª DEª MODOª QUEª Ïª DESPROVIDOª DEª CAPACIDADEª DEª FATOª
Limites da curatela: Ilimitado Nomeando-se como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, a Sra. MARINA FERREIRA
0%..!ª/ªPRESENTEªEDITALªSERÈªPUBLICADOªPORªTRÐSªVEZES ªCOMªINTERVALOªDEªDEZªDIAS ªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª
Dado e passado nesta cidade de São Paulo. - ADV: RENY BIANCHEZI SILVA LUCAS (OAB 162333/SP), DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP).
B - 03 e 04
Processo 1019123-65.2017.8.26.0003 - Inventário - Inventário e Partilha - Raquel Reinado Fernandes Candido - - Alencar Reinado Fernandes - Edson Claudemir Reinado Fernandes - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1019123-65.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALIADINE BERNARDO SILVA FERNANDES, Brasileiro, Solteira, RG 40.222.556-9, CPF 329.410.83898, e ADILA BERNARDO FERNANDES, Brasileira, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de
ALENCAR PAES FERNANDES, Brasileiro, Viúvo, Aposentado, RG 3795075-7, CPF 065.600.408-87, Nascido/Nascida 26/02/1941, natural de
Varginha - MG. Encontrando-se as herdeiras em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
AÎÍOªPROPOSTAªARTªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªEªPARAªDIZER ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEª
edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a
nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do
PROCESSO ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªARTª ª)6ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAª
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. - ADV: ARTHUR AZEVEDO NETO (OAB 71699/SP).
B - 03 e 04
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020489-36.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCA DO CARMO FERREIRA DE FREITAS, Brasileiro, CPF 088.338.468-06,
com endereço à Rua Brigida de Vasconcelos, 95, Itaquera, CEP 08290-650, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Residencial Wilson Isidoro, alegando em síntese: Cobrança da quantia
de R$ 66.280,89 representada pela nota promissória vencida em 31/10/2017.Encontrando-se a executada em lugar incerto e
não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para o pagamento integral
DOªDÏBITOªNOªPRAZOªDEªªDIASªOUªNOªPRAZOªDEªªDIASªOFERECERªEMBARGOSªËªEXECUÎÍOªPODENDOªNOªMESMOªPRAZOªlRMARªPEDIDOªDEª
parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente também
sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo manifestação nos autos , a executada será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
B - 03 e 04
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1001147-25.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé.
Faz Saber a Auto Posto Shamma Ltda, CNPJ 43.036.565/0001-31, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A ajuizou uma Ação de Procedimento Comum Cível, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 122.011,36 (jan/2020), corrigidos
e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado
à Rua Serra de Botucatu, 1151, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP (instalações 54215293 e 89159977 / nº do cliente 10023799 / Conta Contrato
NªªEª ª%STANDOªOªREQUERIDOªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASª
supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras
ASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ÍOª0AULO ªª"ª ªªEª
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047933-96.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a VT DE M FLEURY TRANSPORTES ME, CNPJ 07.064.695/0001-14, na pessoa de seu representante, que a Ação de
Procedimento Comum, requerida por KLOECKNER METALS BRASIL S/A e FREFER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERRO E AÇO, foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré ora executada, ao pagamento de R$ 25.809,54
(julho/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a
executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do art. 513, §2°, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL para
QUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªDOSªªDIASªSUPRA ª0!'5%ªAªQUANTIAªDEª2ª ªJULHO ªDEVIDAMENTEªATUALIZADA ªSOBª
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica
ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
PRØPRIOSªAUTOS ªSUAª)-05'.!±°/ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªª"ª ªªEª
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066514-45.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) W. Mendonça Gois Alimentos,
CNPJ 28.969.081/0001-51, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo
/NIXª,4:ª ªV ª30% ªmEX ªªPORTAS ªCORªBRANCA ª ªPLACAª&)3ª ªCHASSIª"'+4,$$' ª2ENAVAMª ªREQUERIDAª
PELOª"ANCOª"RADESCOª3! ªFOIªCONVERTIDAªEMªAÎÍOªDEª%XECUÎÍOªDEª4ÓTULOª%XTRAJUDICIAL ªPARAªCOBRANÎAªDEª2ª ªJULHO ª%STANDOªAª
EXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ª
ACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDOSEª
QUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOª
SUPRA ªPARAªOFERECERªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQàENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªª
do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
EªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªMARÎOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1026200-79.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Ia Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO DA SILVA VIGILANTE ME, CNPJ 17.739.983/0001-85, FERNANDO
DA SILVA VIGILANTE, brasileiro, solteiro, CPF. 041.102.595-33, que lhe foi proposta uma açào de Monitoria por parte
de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando a inadimplência dos réus referente ao título descrito como Cédula de Crédito
"ANCÈRIOªlRMADOªEMªªNOªVALORª23ª ª%NCONTRANDO SEªOSªRÏUSªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªFOIª
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da açào proposta e para que, no prazo de 15 dias. que
mUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªPAGUEMªOªDÏBITOªlCANDOªISENTOSªDEªCUSTASªPROCESSUAIS ªACRESCIDOª
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
CURADORªESPECIALªEªDADOªREGULARªPROSSEGUIMENTOªAOªFEITOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS.ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJUNHOªDEªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 4, 5 E 6 DE JULHO DE 2020
Fazenda ACN Ltda.
CNPJ/MF nº 44.323.632/0001-61 - NIRE nº 35.200.637.541
Edital de Convocação de Sócios
Ficam os sócios da Fazenda ACN Ltda. convocados para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em 1ª convocação, no dia
14/07/2020, às 17h30, excepcionalmente no seguinte endereço: Av.
Angélica, 1.803, apto. 5, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A alteração contratual registrada na Junta
Comercial em 24/08/2009, sob nº 293.158/09-5, que promoveu o
aumento do capital social de R$ 100.000,00 para R$ 950.000,00, mediante conferência de bem imóvel localizado na Rua Silvio Portugal,
193, Pacaembu e respectivo terreno, que prossegue pendente de
averbação no Registro de Imóveis; (ii) Estabelecer um preço mínimo
de venda do imóvel localizado na Av. Angélica, 1.803, apto. 5, São
Paulo/SP; (iii) Apreciar o Relatório da Administração, assim como
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício
social encerrado em 31/12/2019; (iv) A alteração da composição da
administração da Sociedade; (v) O pró-labore a ser destinado aos
administradores da Sociedade; (vi) A destinação de obrigações com
terceiros consignadas em transações com partes relacionadas; (vii)
Estabelecer as regras de utilização do imóvel rural pertencente à Sociedade; e (viii) A oferta de venda de quotas apresentada pelo sócio
Francisco Cunha Lima Cintra em 02/06/2020. São Paulo, 03/07/2020.
João Paulo da Cunha Lima - Administrador.
(03, 04 e 07)
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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 Ordinária, a realizar-se no dia 23 de julho de 2020,
às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Tomar as contas dos Administradores,
H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR ¿QGR HP
31/12/2019; 2 - Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal e seus suplentes.
São Paulo, 01 de julho de 2020.
Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de Março de 2020
Data e horário: 30 de março de 2020, às 14h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, e o Diretor Corporativo, o senhor Edison Martins, nos termos do parágrafo primeiro do
art. 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação:
Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, em conformidade com o artigo
124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão, como Presidente; e Edison Martins, como
Secretário. Anúncios e Documentos: Dispensada a publicação dos anúncios previstos no art. 133 da Lei das Sociedades
por Ações, tendo em vista a participação da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária. Ordem do Dia:
Ordem do dia: (i) deliberar sobre a falta de publicação dos anúncios; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos
auditores independentes, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, relativamente ao exercício social de
¿QGRHPGHGH]HPEURGHH(iii) deliberar a destinação do resultado do exercício social de 2019. Deliberações:
Os acionistas resolveram, por unanimidade, e atendendo às necessidades atuais da Companhia: (i) Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária, estes consideraram sanada a falta de publicação
dos anúncios, nos termos do parágrafo 4º do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Prestados os esclarecimentos
iniciais necessários, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos auditoUHVLQGHSHQGHQWHVSXEOLFDGDVQRV-RUQDLV'LiULR2¿FLDOGH6mR3DXORHQR-RUQDO2'LD63HPGHPDUoRGHIRUDP
examinadas e discutidas, resultando aprovadas pelos presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições;
(iii) Foi apurado o prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 1.241.635,10 (um
milhão, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos), sendo aprovada, conforme proposta
da administração, a destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. Encerramento e lavratura da
ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas presentes:
*DOYmR3DUWLFLSDo}HV6$±HPUHFXSHUDomRMXGLFLDO S(GXDUGRGH4XHLUR]*DOYmRHS(GLVRQ0DUWLQV &HUWL¿FDPRVTXH
DSUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR6mR3DXORGHPDUoRGHMesa: Eduardo de Queiroz
Galvão - Presidente, Edison Martins - Secretário. JUCESP nº 193.191/20-9 em 01/06/2020.

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.
CNPJ 02.535.864/0001-33 - NIRE em fase de obtenção
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17/04/2020
Data, Hora e Local: realizada no dia 17/04/2020, às 10h, na sede social da VR Benefícios e Serviços
de Processamento S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de SP, SP, na Av. dos Bandeirantes,
460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900. Convocação e Presença: dispensada nos termos do artigo
124, §4º, da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente: Ury Rabinovitz; Secretário: Márcio
Del Nero. Ordem do Dia: Examinar e deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia,
mediante a emissão de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e a respectiva
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em virtude do aumento de capital; e (ii) a
reformulação integral e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: (i) Os
acionistas aprovaram um aporte de capital no valor total de R$ 310.000.000,00, mediante a emissão
de 15.218.458 novas ações ordinárias novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
ao preço de emissão de R$ 20,37 por ação, observados os requisitos legais. Desta forma, do aporte
total, (i) R$ 309.999.989,46 serão destinados à conta de capital social da Companhia; e (ii) R$ 10,54
serão destinados à conta de reserva para futuro aumento de capital da Companhia. Dessa forma, os
acionistas aprovam o aumento do capital social da Companhia de R$ 139.185.851,00 para
R$ 449.185.840,46, com o consequente aumento efetivo no valor total de R$ 309.999.989,46. Com
o expresso consentimento dos acionistas da Companhia, que ora renunciam ao seu direito de
preferência na subscrição das novas ações, o aumento de capital deliberado acima será subscrito
por NY II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em
participações, devidamente constituído e existente de acordo com as leis do Brasil, CNPJ
36.730.761/0001-46, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, 19º andar, Jd. Paulistano, CEP
01452-0001, SP/SP, neste ato representado por seus procuradores, Srs. João Gabriel Ferrari Xavier,
brasileiro, solteiro, empresário, CI 32.952.538-4 SSP/SP, CPF 311.037.298-37 e Onivaldo Antonio
Chechetto, brasileiro, casado, empresário, CI 9.185.710-7 SSP/SP, CPF 007.283.518-46, ambos com
escritório na Cidade de SP, SP, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907, que ora
ingressa na Companhia como acionista, conforme disposto no Boletim de Subscrição anexo a esta
ata como Anexo I. As ações subscritas serão integralmente integralizadas em moeda corrente nacional,
por meio de transferência eletrônica à conta da Companhia em 2 parcelas, sendo a primeira realizada
na presente data e a outra em até 12 meses contados da presente data, conforme descrito no Boletim
de Subscrição. Tendo em vista o aumento do capital aprovado acima deliberado, os acionistas decidiram
alterar e consolidar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º. O capital da sociedade, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de
R$ 449.185.840,46 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos
e quarenta reais e quarenta e seis centavos) dividido em 154.404.309 (cento e cinquenta e quatro
milhões, quatrocentas e quatro mil, trezentas e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
§1º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações já
possuídas anteriormente. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou,
se consultado, não se manifestar dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta, caberá aos
demais acionistas, na proporção das ações possuídas, o direito à subscrição dessas ações. §2º. É
proibida a emissão de partes beneficiárias pela Companhia, e não existem tais títulos em circulação.”
(ii) Em seguida, os acionistas deliberaram, por unanimidade, reformular integralmente e consolidar
o Estatuto Social da Companhia passando o Estatuto Social a vigorar com a nova redação consolidada
prevista no Anexo II à presente ata. Ademais, nos termos previstos no artigo 6º da Medida Provisória
nº 931 de 30/03/2020 (“MP”), a Companhia declara que o presente ato somente será arquivado
perante a JUCESP após o fim das medidas restritivas ao funcionamento normal das juntas comerciais
decorrentes da pandemia da COVID-19, e compromete-se a realizar o arquivamento dentro do prazo
limite estabelecido na MP, de até 30 dias contados da data em que a junta comercial restabelecer a
prestação regular dos seus serviços. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme,
foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 17/04/2020. Acionistas: SMART.NET Holding S.A.
- Por: Ury Rabinovitz - Diretor. Por: Márcio Del Nero - Diretor. Banco VR S.A.: Por: Ury Rabinovitz Diretor. Por: Márcio Del Nero - Diretor. NY II Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia: Por: João Gabriel Ferrari Xavier - Procurador. Por: Onivaldo Antonio Chechetto Procurador. Mesa: Ury Rabinovitz - Presidente. Márcio Del Nero - Secretário. JUCESP - 212.013/20-8
em 18/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069786-47.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILARODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER CHUN HSIUNG CHIU, (CPF nº 232.020.83805), que BANCO DO BRASIL S.A. lhe ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar o réu ao pagamento de
R$ 1.729.202,77 (um milhão setecentos e vinte e nove mil duzentos e dois reais e setenta e sete centavos),
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços
- Pessoa Física, Conta Corrente 12.146-0, Agência 1744-2, Crédito Direto ao Consumidor de número
802.787.626. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para para pagamento,
em 15 dias, da quantia especificada na inicial, acrescida de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor
da causa, ou apresentar embargos ao mandado monitório, no mesmo prazo, nos termos do art. 701 do Código
de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.
4ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana - SP. Citação. Prazo 20 dias Proc: nº 1013002-95.2015.8.26.0001
ADra. Fernanda de Carvalho Queiroz, Juíza da 4ª Vara Cível - Foro Regional I – Santana - SP. Faz Saber
a FELIPE NUNES DE SIQUEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor, portador(a) do RG nº 47814863 SSP/
SP e do CPF/MF nº 405.335.848-50, queAYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/
A, inscrito no CNPJ sob o nº 07.707.650/0001-10. ação Busca e Apreensão, relativa ao bem: marca
VOLKSWAGEN, modelo VARIANT2.0 5P, ano fabricação 2005, chassi WVWPS83C86E121237, placa DVJ5113, cor PRATAe renavam nº 000909824746, e não localizado o requerido, defere-se edital, p ara que no
prazo de 05 dias, efetue o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta , ambos a fluir após o prazo de
20 dias supra, nos termos do artigo 257 do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. J – 06 e 07/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0708605-14.2012.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. Faz Saber aAPARECIDAMARIA DASILVAARAUJO,
portadora do RG nº 205782474 SSP/SP e do CPF/MF nº 134,939,998-10, que Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 07.707.650/0001-10. Ação Busca e Apreensão, relativa ao bem:
PEUGEOT, modelo 206, ano fabricação 2002, chassi 9362A7LZ92W029919, placa DII-1493, cor PRETAe
renavam nº 0784841772, e não localizada a requerida, defere-se edital, para que no prazo de 05 dias, efetue
o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta , ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos
do artigo 257 do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. 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 – 06 e 07/07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050357-05.2016.8.26.0002 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Est ado de São Paulo, Dr(a). Fauto
Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa André Luiz de Souza Rastini, CPF 163.382.70898, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Banco
Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Siena (Flex) EL (N.S), cor preta, ano 2012, placa
FAW1400, chassi 8AP17202LC2255846, apreendido em 27.01.2017 (fls. 44), haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito nº 30410-254922339. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020.
03 e 04.07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº. 1008028-17.2017.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antônio
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO NICOLAS ZEIN, brasileiro, publicitário, RG
9.271.495X, CPF 046.078.108-19, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura S/C Ltda. SINEC, alegando em síntese, ser credora da importância de R$ 33.621,21
decorrente de serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013 ao aluno Alessandro Schwarcz Zein.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃOpor EDITAL (NCPC,
artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia pleiteada e dos
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 701 do NCPC), caso
em que ficará isento do pagamento de custas processuais (artigo 701, §, do NCPC) ou, querendo, neste
mesmo prazo, apresentar embargos monitórios (artigo 702 do CPC), sob pena de constituição de pleno
direito do título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do NCPC). Em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020.
03 e 04.07
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ARCADIS LOGOS S.A.
CNPJ nº 07.939.296/0001-50
Relatório da Administração
A Diretoria da Arcadis Logos S.A. tem a satisfação de encaminhar para seus Acionistas o balanço patrimonial e de possibilidade de treinamento presencial na Europa; treinamento denominado Analytics Translator (para
demais demonstrações financeiras do exercício de 2019. Com expressivo crescimento de receitas, acima de 27% desenvolvimento de capacidades de identificação de oportunidades do mercado em soluções digitais, bem como
no período mesmo com a muito discreta recuperação econômica do mercado brasileiro, e Order Intake 16% maior entendimento dos produtos digitais desenvolvidos pelos times globais da empresa) e o Code Orange, programa
que o registrado no ano anterior, a Arcadis segue plenamente saudável, com resultado lucrativo e ótimo nível de de colaboração de desenvolvedores de plataformas digitais e colaboradores que atuam em automação de
liquidez, sem endividamento bancário e preparada para a continuidade do crescimento. Empresa global líder em processos por meio de ferramentas digitais, com fase virtual e presencial, em Los Angeles, e com participação de
“Design & Consultancy for natural and built assets”, a Arcadis aplica seu conhecimento profundo sobre os setores colaboradores brasileiros. Lançou ainda programa interno para captação, desenvolvimento e implementação de
de mercado e abrangentes serviços de consultoria, engenharia, projetos e gerenciamento, trabalhando em ideias inovadoras, disponível para todos os colaboradores. 86 ideias foram submetidas, 26 selecionadas para
parceria com nossos clientes para entregar resultados excepcionais e sustentáveis durante todo o ciclo de vida aceleração e 8 para fase final e futura implementação. Como parte de seu programa de responsabilidade
dos ativos naturais e construídos. Somos 28 mil pessoas, em mais de 70 países, e geramos mais de 3,5 bilhões corporativa social, pelo 7º ano consecutivo, seguiu apoiando, financeiramente e com atividades in loco, o Projeto
em receitas. Apoiamos a UN-Habitat com conhecimento e experiência para melhorar a qualidade de vida nas Cruyff Court Ermelino Matarazzo, que ensina cidadania, por meio de prática esportiva, para 320 crianças carentes
cidades em rápido crescimento em todo o mundo. Em continuidade ao aperfeiçoamento de suas políticas na periferia da cidade de São Paulo. Iniciou também o desenvolvimento de um projeto de arquitetura para reforma
corporativas, visando atender todas as exigências típicas de uma empresa de capital aberto (caso de sua e nova sede das instalações do projeto. Realizando doações de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e mobiliário,
controladora Arcadis N.V.), em termos de controles e transparência corporativa, exige que todos os seus beneficiou também inúmeras instituições em todo o território nacional, e realizou mutirão para elaboração de
colaboradores tenham amplo conhecimento de seus princípios éticos na condução de seus negócios. Segue currículos em português para refugiados integrantes do projeto LAR – Levando Ajuda ao Refugiado, da ONG
realizando treinamentos específicos para que todos os seus colaboradores saibam como reagir corretamente face Compassiva, que conta com o apoio da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Por meio do programa global
a possíveis dilemas em suas rotinas profissionais. Tal filosofia de trabalho ético tem marcado toda a história da de voluntariado da Companhia (Shelter), realizado em parceria com a UN-Habitat, participou de atividades
Companhia desde sua fundação e antecede as disposições trazidas pela Lei nº 12.846/2013 publicada no DOU técnicas Pro Bono em Moçambique, junto às organizações internacionais e com foco na recuperação da cidade de
em 2.8.2013 (Lei Anticorrupção). Tem intensificado também sua atuação e gestão para assegurar um ambiente de Beira – afetada pelo Ciclone Idai. Interessada também no aperfeiçoamento técnico e cultural de suas pessoas,
trabalho seguro e saudável para todos os seus colaboradores, clientes, parceiros e todas as outras partes enviou 28 colaboradores para participação em programas internacionais internos, entre eles Quest, Global
interessadas, com resultados expressivos. Em 2019, como indicadores proativos, Planos de Saúde, Segurança e Shapers e Expedition DNA, e realizou aproximadamente 960 horas de cursos e treinamentos e ofereceu suporte
Meio Ambiente foram implementados para 100% dos projetos com atividades fora do escritório e Avaliações de financeiro complementar (subsídio parcial/total) para a Educação e Treinamento. Reestruturou o programa de
SSMA realizadas por 100% dos nossos líderes. Realizou também reuniões nomeadas “Take Time for Safety” para Trainees, oferecendo treinamentos alinhados à necessidade do negócio e investiu em pesquisa e desenvolvimento
toda a organização, apresentando resultados globais e regionais e reforçando responsabilidades, conscientização no Brasil, de acordo com a Lei nº 8666 (licitações públicas e contratação com Poder Público). A Arcadis valoriza
e cultura em SSO, rumo à meta de zero acidentes. Taxa de frequência de acidentes com perda de tempo e taxa de as diferenças entre as pessoas e a contribuição dessas diferenças para os negócios. Em 2019, lançou seu
frequência total de casos registráveis no período foram de 0,00 por 200.000 horas trabalhadas, atingindo a meta Programa local de Diversidade e Inclusão, para tornar o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, garantido
de Zero Acidente (“Track to Zero”), inédita desde 2012. Foram reportados 343 registros de Quase Acidentes (“Near que todos sintam-se valorizados e respeitados. Reestruturou também sua pesquisa de clima e, mensalmente,
Miss”) e a divulgação de 49 lições aprendidas ou melhores práticas de segurança (“Safety Share e Health Share”). ouve a opinião de seus colaboradores para elaborar plano de ação e garantir cuidado contínuo às necessidades
Destaque também para o 1º lugar no “Arcadis´ TRACK to 0 Awards 2019” na categoria Inovação, com um dos funcionários. A Diretoria registra, mais uma vez, seu agradecimento aos colaboradores, parceiros e clientes
treinamento de segurança lúdico – Mapa de Aprendizagem – Jornada pela Vida. Também lançou um aplicativo – pela contribuição em criar as condições que permitiram o encerramento do exercício de 2019 com sucesso, à
Conecta SSO –, para maior engajamento e processos de coleta, gerenciamento e visualização de dados semelhança dos anos anteriores, propiciando continuado fortalecimento e aperfeiçoamento. Renova, assim, seu
automatizados. Ainda alinhada à sua estratégia de Inovação e Transformação Digital, proporcionou diferentes compromisso de continuar trabalhando e buscar, cada vez mais, prestar seus serviços com qualidade, eficiência e
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para seus colaboradores. Entre as iniciativas estão em condições de trabalho seguras e saudáveis, com respeito ao meio ambiente, à sociedade coletiva, a seus
plataforma de treinamento online sobre o tema disponível para todos os seus colaboradores (Basecamp), seguido colaboradores, clientes e acionistas.
Demonstrações de resultados
Demonstrações dos fluxos de caixa
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Ativo
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
17.960 10.228 17.981 10.403
2019
2018
2019
2018 Fluxos de caixa das atividades
Contas a receber de clientes
76.153 70.638 76.153 70.637 Receita operacional líquida
2019
2018
2019
2018
operacionais
261.343 205.846 261.343 205.846
Impostos a recuperar
15.913 16.792 16.635 17.489 Custos dos serviços prestados
(393) (21.092)
(397) (21.169)
(200.079) (166.148) (200.079) (166.148) Prejuízo do exercício
Outras contas a receber
4.140
3.454
4.373 3.673
Lucro bruto
61.264 39.698 61.264 39.698 Ajustes de:
Empréstimos a partes relacionadas 17.649 33.928 17.649 33.928
Depreciação
1.437
876
1.437
878
(Despesas) receitas
1.056
1.302
1.056 1.302
Conta-corrente de consórcios
Depreciação - direito de uso
1.514
1.514
operacionais
Total do ativo circulante
132.871 136.342 133.847 137.432
561
548
561
548
(48.906) (49.323) (49.059) (49.395) Amortização
Contas a receber de clientes
19.108 14.067 19.108 14.067 Administrativas e gerais
(212)
(10.715) (12.569) (10.715) (12.569) Resultado da equivalência patrimonial 149
Depósitos judiciais
7.445
6.237
7.445 6.237 Comerciais
Perda impairment intangív el - Good ill
1.480
1.480
Imposto a recuperar
13.710 15.598 13.710 15.598 Outras receitas/despesas
Juros sobre empréstimos captados
516
583
516
585
operacionais, líquidas
1.977
(4.944) 1.977
(3.787)
Ativo fiscal diferido
10.125 10.125 10.125 10.125
Contingências passiv as
(1.630) (1.892) (1.630)
(1.892)
Ativo de direito de uso
2.772
2.772
- Resultado da equivalência
Va riação cambial de ativos
(149)
212
8.623
6.552
8.623 6.552 patrimonial
Outras contas a receber
e passivos
(540)
(504)
1.098
Total do realizável ao longo prazo 61.783 52.579 61.783 52.579 Resultado antes das
Pro visão estimada créditos
Investimentos
1.016
1.129
(despesas) receitas financeiras
liquidação duvidosa
(2.400) (1.728) (4.010)
(1.728)
Imobilizado
5.573
2.626
5.573 2.626
líquidas e impostos
3.471 (26.926) 3.467 (26.053) Ganho , avaliação recebível a valor
507
1.004
507 1.004 Despesas financeiras
Intangível
(3.103) (3.381) (3.103) (3.383) presente
(1.808) (3.242) (1.808)
(3.242)
Total do ativo não circulante
68.879 57.338 67.863 56.209 Receitas financeiras
1.224 22.439
1.224 22.439 Arrendamento mercantil, líquido
(1.553)
- (1.553)
201.750 193.680 201.710 193.641 Receitas (despesas)
Total do Ativo
242
224
242
224
Baixa de ativ os permanentes
(3.905) (24.455) (5.632) (23.218)
Controladora
Consolidado
financeiras líquidas
(1.879) 19.058
(1.879) 19.056 Caixa gerado nas operações
Juros pagos de empréstimos
2019
2018
2019
2018 Resultado antes do imposto
Passivo
captados
(1.085)
(1.085)
Fornecedores
14.645 14.750 14.645 14.750
de renda e contribuição social
1.592
(7.868) 1.588
(6.997)
Impostos pagos sobre operações
Impostos e contribuições a recolher 12.336 11.739 12.336 11.739 Imposto de renda e contribuição
(192)
(192)
Salários, férias e encargos sociais 17.566 12.454 17.566 12.454
social - diferidos
- (13.048)
- (13.048) de mútuo
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Conta corrente consórcios e SCP
1.916
3.000
1.916
3.000 Imposto de renda e contribuição
(3.905) (25.732) (5.632) (24.495)
pelas atividades operacionais
Adiantamentos de clientes
19.646 11.737 19.646 11.737
social - correntes
(1.985)
(176) (1.985) (1.124)
Variações em:
Passivo de arrendamento
1.596
1.596
Pre uízo do exercício
(393) (21.092)
(397) (21.169)
Contas a receber de clientes
(6.348) 24.471 (4.743) 24.460
Partes relacionadas
10.516
- 10.516
Outras contas a receber
(2.757) 6.098 (2.771)
6.338
531
208
571
241 Pre uízo atribuível aos:
Outras contas a pagar
(393) (21.092)
(393) (21.092) Conta-corrente consórcios
246
3.457
246
3.457
Total do passivo circulante
78.752 53.888 78.792 53.921 Acionistas controladores
(4)
(77) Depósitos judiciais
(1.208) (1.134) (1.208)
(1.134)
Fornecedores
9.207
9.207 Acionistas não controladores
(393) (21.092)
(397) (21.169) Créditos de tributos corrente/diferido 2.767
4.212
2.742
4.350
Provisões para contingências
7.157
8.787
7.157
8.787 Prejuízo do exercício
Outras contas a pagar
324
(199)
330
(453)
Passivo de arrendamento
1.137
1.137
Prejuízo por ação no final do
Fornecedores
(9.312) 3.394 (9.312)
3.394
Aquisição de Companhia
exercício - R$
Impostos e contribuições a recolher
597
(278)
597
(279)
6.221
6.118
6.221
6.118
- compromisso
Conta-corrente consórcios e SCP
(1.084)
789 (1.084)
789
Total do passivo não circulante 14.515 24.112 14.515 24.112 Prejuízo por ação básico
Adiantamentos de clientes
7.909
(1.283) 7.909
(1.283)
Total do passivo
93.267 78.000 93.307 78.033
e diluído
(0,002) (0,082)
Contingências passivas
(432)
(432)
Patrimônio líquido
Demonstrações
de
resultados
abrangentes
Salários, férias e encargos sociais
5.112
(2.264) 5.112
(2.266)
Atribuível aos acionistas
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Aquisição de Companhia da controladora
Controladora
Consolidado
103
332
103
332
compromisso
Capital social
119.924 539.721 119.924 539.721
(3.651) 37.163 (2.079) 37.273
2019
2018
2019
2018
Ajuste de avaliação patrimonial
(13.740) (13.236) (13.741) (13.236)
(393) (21.092)
(397) (21.169) Fluxo de caixa líquido decorrente
Reserva de lucros
2.299
2.299
- Prejuízo do exercício
das atividades operacionais
(7.556) 11.431 (7.711) 12.778
- (410.805)
- (410.805) Va riação cambial, conversão
Prejuízos acumulados
108.483 115.680 108.482 115.680
(504) 1.097
(507)
984 Fluxo de caixa das atividades
Total do patrimônio líquido
de moeda estrangeir a
(897) (19.995)
(904) (20.185) de investimento
Participação de acionistas
Resultado abrangente total
Aquisição em ativo imobilizado
(4.626)
(660) (4.625)
(660)
(79)
(72) Resultado abrangente atribuível aos:
não controladores
(64)
(77)
(64)
(77)
108.483 115.680 108.403 115.608
Acionistas controladores
(897) (19.995) Aquisição em ativo intangível
(7)
(190) Empréstimo concedido a partes
Total do passivo e patrimônio
Acionistas não controladores
(5.403) (132.523) (5.403) (132.523)
201.750 193.680 201.710 193.641 Resultado abrangente total
(904) (20.185) relacionadas
liquido
Empréstimo amortizado de partes
Demonstrações das m utações do patrimônio líquido em 31 de dezembr o de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
relacionadas
15.381
15.381
Ajustes de
Imposto de renda retido
Reserva
avaliação
sobre empréstimos concedidos
5.424
5.424
Capital Social
de lucros
patrimonial
Juros sobre emprestimos concedidos
- (19.774)
- (19.774)
Ajustes
- 11.985
Dividendos recebidos
Acioniscumulativos de
5.288 (135.625) 5.289 (147.610)
ReduLucr os /
Lucr os
tas não
conversão de
Fluxo de caixa decorrente das
a inteção de (Prejuízos)
a
contromoeda
atividades de investimento
Subscrito
AF AC
Total ladores
Total
gralizar
capital acumulados
estrangeira Legal realizar
384.836
(3.200) 12.000 (69.883)
(109.129)
(14.334)
- 200.290
118 200.408 Fluxo de caixa das atividades
Saldos em 1 /01/2018
de financiamento
Aumento/Subscrição
(115)
de capital
154.885
3.200 (12.000)
- 146.085
- 146.085 Dividendos distribuídos
- 146.085
- 146.085
Prejuízo do exercício
(21.092)
1.097
- (19.995)
(190) (20.185) Aumento capital social
Absorção de reserva
- 69.883
(69.883)
- Pagamentos de empréstimos
captados
- (25.000)
- (25.000)
Redução a valor
(210.699)
- (210.699)
- (210.699) Empréstimos captados com partes
recuperável
10.000
- 10.000
relacionadas
539.721
(410.805)
(13.236)
- 115.680
(72) 115.608
Saldos em 31/12/2018
Caixa líquido proveniente das
Prejuízo do período
10.000 121.085 10.000 120.970
(2.692)
(2.692)
(2.692) atividades de financiamento
(jan a set/2019)
539.721
(413.497)
(13.236)
- 112.988
(72) 112.916 Redução em caixa e equivalentes
Saldos em 30/09/2019
7.732
(3.109) 7.578 (13.862)
de caixa
Redução de capital:
Caixa e equivalentes de caixa em
Absorção dos prejuízos
1º de janeiro
10.228 13.337 10.403
24.265
acumulados até
30/09/2019
(202.797)
202.797
- Caixa e equivalentes de caixa em
17.960 10.228 17.981
10.403
31 de dezembro
Capital excessivo
(217.000)
217.000
7.732
(3.109) 7.578 (13.862)
Redução a valor
recuperável
(6.300)
(6.300)
(6.300)
Informações adicionais s
Lucro do período
(out a dez/2019)
2.299
(504)
1.795
(7)
1.788
demonstrações dos fluxos de caixa
Constituição de reserva
Itens que não afetam movimentação de caixa
(2.299)
115
2.184
- Imposto pago, compensação
de lucros
(13.740)
115
2.184 108.483
(79) 108.403
Saldos em 31/12/2019 119.924
de créditos de tributos
2.076
1.787
2.076
1.787
Amortização de recebíveis,
A Diretoria
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC1SP085590/O-0
redução de capital
217.000
- 217.000
As Notas Explicativas na íntegra, encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Arcadis Logos S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Arcadis Logos S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente , das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Arcadis Logos S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidad
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Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.

CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 / NIRE: 35.300.190.505
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 11/05/2020

Data, hora e local. 11/05/2020, às 9h00, na Alameda Araguaia, 3571, 1º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP. Convocação.
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores,
por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente
e José Antunes Sobrinho - Secretário. Ordem do dia. (i) tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório da Administração
e da proposta da administração da Companhia acerca da destinação do resultado apurado; (iii) aprovar a remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Deliberações. Submetidas à apreciação as matérias constantes
da Ordem do dia, restaram aprovadas, por unanimidade, nos termos seguintes: (i) a prestação de contas dos administradores e as
DEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªREFERENTESªAOªEXERCÓCIOªSOCIALªENCERRADOªEMªªII ªASª$EMONSTRAÎÜESª&INANCEIRASªCONFORMEª
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes ao
EXERCÓCIOªSOCIALªENCERRADOªEMª ªDOCUMENTOSªESSESªQUEªFORAMªPUBLICADOSªNOªJORNALªh$IÈRIOª/lCIALªDOª%STADOªDEª3ÍOª0AULOvª
PÈGINASª ª ªªEªªEªNOªJORNALªh'AZETAªDEª3ÍOª0AULOvªPÈGINASª"ªEª" ªAMBOSªEMªEDIÎÍOªDOªDIAª ªCOMªDESTINAÎÍOª
AOªRESULTADOªDOªEXERCÓCIOªlNDO ªDEªACORDOªCOMªPROPOSTAªDAªADMINISTRAÎÍO ªNOªVALORªDEª2ª ªVINTEªEªDOISªMILHÜES ª
novecentos e vinte e oito mil, trezentos e dezenove reais e sessenta centavos) em lucro, a ser transferido em sua totalidade para
Lucros e Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
SUPRACITADASªIII ªAªREMUNERAÎÍOªGLOBALªDOSªADMINISTRADORESªDAª#OMPANHIA ªISTOªÏ ª2ª ªDUZENTOSªEªQUARENTAªMILªREAIS ª
cuja distribuição abrange o período de 09/2020 a 08/2021. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos
presentes e ato contínuo, transcrita nos livros societários: (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e José Antunes Sobrinho - Secretário;
(aa) p/ Nova Participações S.A. (Yoshiaki Fujimori e José Antunes Sobrinho); p/ Fundo de Investimento em Participações Nova
0ARTICIPAÎÜESª#ARLOSª/RLANDELLIª,OPES ª!ªPRESENTEªÏªCØPIAªlELªEXTRAÓDAªDEªLIVROªPRØPRIOªDAª#OMPANHIA"ARUERI ªªDEªMAIOªDEªª
Yoshiaki Fujimori - Presidente; José Antunes Sobrinho - Secretário.



Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 12.917.501/0001-16 e NIRE 35224913939 - Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Morada Silvestre Empreendimentos e
Participações Ltda., com sede em SP/SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 12, Moema, CEP 04063-000, CNPJ
nº 21.172.296/0001-06 e NIRE 35228751267, neste ato representada por seu Administrador, Christopher André Lopes
Srur, RG nº 44.290.165-3 SSP/SP e CPF nº 358.817.148-73; Íntegra Administração e Participações Ltda., com sede
em SP/SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 27, Moema, CEP 04063-000, CNPJ nº 02.396.469/0001-17 e NIRE
35214253154, neste ato representada por sua administradora, Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, RG nº 18.421.5444-SSP/SP e CPF nº 107.686.788-03; e Aída Lutfalla Srur, administradora da Sociedade, convocam todos os sócios da
Sociedade, para comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia no dia 14/07/2020 em 1ª chamada às
11h, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 11h30min, com qualquer número,
a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar sobre a Ordem
do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir
as decisões que forem havidas em referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão
optar por participar da Reunião por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo
Zoom); ou (ii) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom). Os dados de acesso à
Reunião via aplicativo Zoom serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião
pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou
estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa
jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador, além dos documentos indicados no
item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade,
por meio do endereço eletrônico silvia.salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens
acima, com 3 (três) dias de antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados,
em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e
eventuais alterações necessárias. SP, 03/07/2020. Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda. Por:
Aída Lutfalla Srur. Sócios: Morada Silvestre Empreendimentos e Participações Ltda. Por: Christopher André Lopes
Srur; Íntegra Administração e Participações Ltda. Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira.
(04, 07 e 08/07/2020)

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 47ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
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 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 16 de maio de 2013 e posteriormente aditado (“Termo de
Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI”
e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se de forma exclusivamente remota e digital, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), no dia 28 de julho de 2020, às
10:00 horas, em primeira convocação, conforme instruções dispostas ao ﬁnal deste edital de convocação. Inicialmente, resta informar, que a Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. (“Devedora”), em razão do aumento do índice de inadimplência constatada em decorrência da crise gerada pelo novo Coronavírus, realizou o pagamento da parcela de amortização da Cédula de Crédito Bancário nº 2013051601, referente ao Crédito Destinado a Empreendimentos Alvo (“CCB”),
prevista para pagamento em 14 de maio de 2020, e consequentemente, o pagamento de Juros Remuneratórios e de
amortização mensal do CRI com os recursos provenientes do Fundo de Reserva constituído, conforme já previsto no Instrumento Particular de Contrato de Cessão Sem Coobrigação de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de
Cessão”) e Termo de Securitização. Em assembleia realizada em 26 de maio de 2020, os Titulares dos CRI presentes decidiram, entre outras deliberações, convocar uma nova Assembleia Geral de Titulares de CRI para discutir acerca da recomposição do Fundo de Reserva e a alteração na administração dos Créditos Imobiliários oriundos da CCB. Assim, a Assembleia irá discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reorganização societária e alteração de
controle da Devedora, bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito especíﬁco, que ﬁguram como
parte e/ou garantidoras da operação, conforme disposto na CCB, com a apresentação pela Devedora do cenário pretendido na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Caso seja
aprovado o item (i) retro, aprovar a alteração das Avalistas, assim indicadas na CCB, por aquelas que serão indicadas pela
Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iii) Caso
seja aprovado o item (i) retro, aprovar a alteração da Alienação Fiduciária de Quotas em garantia da Emissão para admitir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Aprovar a recomposição do Fundo de Reserva da Emissão, tendo em vista o aumento da inadimplência e a utilização dos recursos do Fundo de Reserva para pagamento da parcela de amortização de 14 de maio de 2020 da CCB e da parcela de Juros Remuneratórios e de Amortização mensal de 19 de maio de
2020 dos CRI; (v) Aprovar o recebimento de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos
Imobiliários oriundos da CCB na Conta Centralizadora dos CRI, incluindo a evolução, o recebimento, e a emissão dos termos de liberação de garantias; e (vi) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos e celebrarem
todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em
letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais Documentos da
Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial ou envio de
instrução de voto de forma prévia, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado, previamente à realização da Assembleia, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.
br, preferencialmente, em até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para
representar Titulares dos CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas,
conforme o caso. Os Titulares dos CRI poderão encaminhar os documentos de identiﬁcação e representação até o horário previsto para início da Assembleia. 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, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir
o acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, mediante identiﬁcação 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, Emissora e Agente Fiduciário. 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 certiﬁcação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 2 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A
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EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000535773.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Locação de Imóvel Exequente: Nelson de
Almeida Júnior Executado: Fernanda Lima Buzzerio e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0005357-73.2019.8.26.0008 AMMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIACARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DE
LOURDES DE ROCHA SOUZA, RG 32.315.246-6, CPF 283.973.318-83, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Nelson de Almeida Júnior, bem como em face de Fernanda
Lima Buzzerio. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a obrigação, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de junho de 2020.
03 e 04/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019314-35.2016.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Est ado de São Paulo, Dr(a).ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial nº 1019314-35.2016.8.26.0007, movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de Dugil
Transportes Ltda. (10.140.388/0001-80), Gilmario deAraujo (115.830.478-16) eAngelica de Souza (309.773.91817), alegando inadimplemento de empréstimo cuja obrigação de pagar não foi cumprida pelos réus, importando
o débito inicial em R$ 142.961,56 (cento e quarenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta
e seis centavos), atualizado até 31/08/2016, e estando os réus Dugil Transportes Ltda. (10.140.388/0001-80),
Gilmario deAraujo (115.830.478-16) e Angelica de Souza (309.773.918-17) em local incerto e não sabido, foi
determinada a citação por edital dos requeridos indicados acima, para que, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados do decurso do prazo deste edital, efetuem o pagamento da quantia especificada na inicial no valor
de R$ 142.961,56 (cento e quarenta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
válido para 31/08/2016, devidamente atualizada até o dia do efetivo pagamento, que deverá ser atualizada até
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade(art.827,§1º,doCPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de
2020.

    "
  D !#"C"#"!"" $%"&'()$*%+,(-,(./
+*  0 *-* 2>,3 +/ /-/ ,8.-*3 2>,3 5.*+/ +, 9/ *'3/ -$*%"        8* :/-1*
+* ,( ,.4"  ;  *$/% 85'S ?/, $ "  "F"DF#!% <', 8(>,-5(+*+, '8(4(=*3 +, 9/ *,.*8/ +/
'3 3?, *M'()/' *@9/ /8(.Q-(* =*-* 4/G-*8@* +* <'*8.(* +, N A"! A# $1*(/ +, C% +,4/--,8., +/5 4?,<',5
8P5 C C  CA CD , C! *1G/5 +/ ;*84/ ;-*+,54/ B *7J84(* F!F 4/8.* !#FD
/-('8+/5 +/ /8.-*./ +, -,5.*@9/ +, ,->(@/5 +'4*4(/8*(5" 5.*8+/ * -,<',-(+* ,1 3'7*- (78/-*+/ :/( +,:,-(+*
* 4(.*@9/ =/- ,+(.*3 =*-* <', ,1 D +(*5 * :3'(- +/5  +(*5 5'=-* =*7', / +OG(./ $:(4*8+/ (5,8.* +, 4'5.*5
=-/4,55'*(5% *4-,54(+/ +, ?/8/-I-(/5 *+>/4*.24(/5 ,<'(>*3,8.,5 * DR +/ >*3/- +/ +OG(./ $*-.(7/ F +/  % /'
/:,-,@* ,1G*-7/5 5/G =,8* +, 4/8>,-.,-5, / 1*8+*+/ (8(4(*3 ,1 1*8+*+/ ,H,4'.(>/" ,4/--(+/5 /5 =-*)/5 5'=-*
8/ 5(3J84(/ 5,-I 8/1,*+/ 4'-*+/- ,5=,4(*3 , +*+/ -,7'3*- =-/55,7'(1,8./ */ :,(./ 8/5 1/3+,5 +/ *-.(7/ DF 
+/  ",-I/=-,5,8.,,+(.*3=/-,H.-*./*:(H*+/,='G3(4*+/8*:/-1*+*3,(" "*+/,=*55*+/8,5.*
4(+*+,+,9/*'3/*/5#+,*G-(3+,"A,FBFB
           " 
   A CDD"C"#"!"" $% " &'()$*% +,
(-,(./ +* 0 *-* 2>,3 +/ /-/ ,7(/8*3   *8./ 1*-/ 5.*+/ +, 9/ *'3/ -$*%" ?O/ 55'*- -*78*8/
8* :/-1* +* ,( ,.4"  ;  *$/%            "  "!## <', =/- ,5.,
&'2)/.-*1(.*+,'1**@9/+, '1=-(1,8./+,,8.,8@*1/>(+*=/- -'))'3+,9/*'3/"84/8.-*8+/5,/-O'
,1 3'7*- (84,-./ , 89/ 5*G(+/ 8/5 .,-1/5 +/ *-.(7/ D  \  +/   :/( +,.,-1(8*+* * 5'*    =/ =*-* <', 8/ =-*)/ +, D $<'(8),% +(*5 T.,(5 <', :3'(-I *=Q5 / +,4'-5/ +/ =-*)/ +/ =-,5,8., ,+(.*3 =*7',
* <'*8.(* +, N C"DCF +,>(+*1,8., *.'*3()*+* $ />,1G-/ +, C% 5/G =,8* +, 1'3.* +, R 5/G-, / >*3/+/ +OG(./ , ?/8/-I-(/5 *+>/4*.24(/5 +, R $*-.(7/ D  , =*-I7-*:/5 +/ Q+(7/ +, -/4,55/ (>(3%" (4* 4(,8.,
*(8+* <', 8/5 .,-1/5 +/ *-.(7/ DD +/ Q+(7/ +, -/4,55/ (>(3 .-*854/--(+/ / =,-2/+/ *4(1* (8+(4*+/ 5,1 /
=*7*1,8./ >/3'8.I-(/ (8(4(*5, / =-*)/ +, D $<'(8),% +(*5 T.,(5 =*-* <', / ,H,4'.*+/ (8+,=,8+,8.,1,8., +,
=,8?/-* /' 8/>* (8.(1*@9/ *=-,5,8., 8/5 =-Q=-(/5 *'./5 5'* (1='78*@9/" ,-I / =-,5,8., ,+(.*3 =/- ,H.-*./
*:(H*+/,='G3(4*+/8*:/-1*+*3,(" "*+/,=*55*+/8,5.*4(+*+,+,9/*'3/*/5F+,*G-(3+,"
A , F B F B 
  U      "-/4,55/(7(.*38EDCCA""#"!"" 3*55,E
55'8./E '1=-(1,8./ +, ,8.,8@*  -,5.*@9/ +, ,->(@/5" H,<',8.,E '8+*@9/ 9/ *'3/" H,4'.*+/E 
     "            " 
   DCCA""#"!""
$% " &'()$*% +, (-,(./ +* 0 *-* 2>,3 +/ /-/ ,7(/8*3   *8.*8* 5.*+/ +, 9/ *'3/ -$*%" ,-8*8+*
/55*8,) *) +* (3>* 8* :/-1* +* ,( ,.4" *) *G,- * *:*,3 ,8-(<', /'-9/ $ " "D "!###% <', /
1*8+*+/ 1/8(.Q-(/ ,H=,+(+/ 8/5 *'./5 +* *@9/ /8(.Q-(* *M'()*+* =/- '8+*@9/ 9/ *'3/ 1*8.,8,+/-* +*
/8.(:24(* 8(>,-5(+*+, *.Q3(4* +, 9/ *'3/   B 4/8>,-.,'5, ,1 1*8+*+/ ,H,4'.(>/ 4/85.(.'(8+/5, .2.'3/
,H,4'.(>/ M'+(4(*3 +* <'*8.(* +, N C"DCD# $*G-(3 +, %" 5.*8+/ / ,H,4'.*+/ ,1 3'7*- (78/-*+/ :/( +,:,-(+*
* (8.(1*@9/ =/- ,+(.*3 =*-* <', ,1 D +(*5 * :3'(- +/5  +(*5 5'=-* ,:,.', / =*7*1,8./ 5/G =,8* +, (84(+J84(*
+, 1'3.* +, R =*7*1,8./ +, ?/8/-I-(/5 *+>/4*.24(/5 :(H*+/5 ,1 R , ,H=,+(@9/ +, 1*8+*+/ +, =,8?/-*
, *>*3(*@9/" (4* * =*-., ,H,4'.*+* *+>,-.(+* +, <', .-*854/--(+/ / =-*)/ =-,>(5./ 8/ *-." D  +/   5,1 /
=*7*1,8./ >/3'8.I-(/ (8(4(*5, / =-*)/ +, D $<'(8),% +(*5 =*-* <', (8+,=,8+,8.,1,8., +, =,8?/-* /' 8/>*
(8.(1*@9/*=-,5,8.,8/5=-Q=-(/5*'./55'*(1='78*@9/" "*+/,=*55*+/8,5.*4(+*+,+,9/*'3/
*/5F+,1*(/+,"A,FBFB
    $%¡"
  CF F""#"!"" "&'()+,(-,(./
+* 0*-* 2>,3+//-/ ,7(/8*3=(-*87*5.*+/+,9/*'3/-" *-3/58./8(/+* /5.*8*:/-1*+*,(
,.4"; *      #"#"AA#A<',**@9/+,-/4,+(1,8./ /1'1=-/=/5.*
=/- '8+*@9/ 9/ *'3/  '8+*5= ,84/8.-*5, ,1 :*5, +, '1=-(1,8./ +, ,8.,8@* , ,84/8.-*8+/5, /
-,<',-(+/ +/-*>*8., ,H,4'.*+/ ,1 3'7*- (84,-./ , 89/ 5*G(+/ , ,1 *.,8@9/ */ +(5=/5./ 8/ *-.(7/ D  \  (84(5/
+/  :/(+,.,-1(8*+**5'*  =/-=*-*/5*./5,.,-1/5+**@9/=-/=/5.*,=*-*8/=-*)/
+, D $<'(8),% +(*5 <', :3'(-I *=Q5 / +,4'-5/ +/ =-*)/ +/ =-,5,8., ,+(.*3 3(<'(+*- / +OG(./ ,H,<',8+/ +, N
"D F$:,>,-,(-/B%*.'*3()*+/1/8,.*-(*1,8.,$.*G,3*+/&%*=*-.(-+,:,>,-,(-/+,,*4-,54(+/+/5
M'-/5 +, 1/-* 3,7*(5 $R */ *8/% * =*-.(- +, 1*-@/ +,  , *.O / ,:,.(>/ =*7*1,8./ :(4*8+/ *+>,-.(+/ +, <',
.-*854/--(+/.*3=-*)/$+,D+(*5%5,1/=*7*1,8./>/3'8.I-(/5,-I*'./1*.(4*1,8.,(8(4(*+//=-*)/+,D$<'(8),%
+(*5 =*-* <',-,8+/ *=-,5,8.*- (1='78*@9/ (8+,=,8+,8.,1,8., +, =,8?/-* /' +, 8/>* (8.(1*@9/ $   *-."
DD%¢ , 89/ /4/--,8+/ =*7*1,8./ >/3'8.I-(/ $8/ =-*)/ +, D +(*5 =-,>(5./ 8/ *-." D  £4*='.¤ +/  % / +OG(./
5,-I *4-,54(+/ +, 1'3.* +, R $+,) =/- 4,8./% , +, ?/8/-I-(/5 *+>/4*.24(/5 +, R $+,) =/- 4,8./% 8/5 .,-1/5
+/*-."D \+/  ",-I/=-,5,8.,,+(.*3=/-,H.-*./*:(H*+/,='G3(4*+/8*:/-1*+*3,(" "*+/
,=*55*+/8,5.*4(+*+,+,9/*'3/"A,FBFB
    $%¡"
  C ""#"!"" "&'()+,(-,(./+* 0*-*
2>,3+//-/ ,7(/8*3=(-*87*5.*+/+,9/*'3/-" *-3/58./8(/+* /5.*8*:/-1*+*,(,.4"; * 
       &A!"FC "CC#B8*=,55/*+,5,'-,=-,5,8.*8.,3,7*3<',**@9/
+,-/4,+(1,8./ /1'1=-/=/5.*=/-;*84/;-*+,54/B:/(M'37*+*=-/4,+,8.,,(8(4(/'5,*:*5,+, '1=-(1,8./+,,8.,8@*"
84/8.-*8+/5,*-O+/-*>*8.,,H,4'.*+*,13'7*-(84,-./,89/5*G(+/,,1*.,8@9/*/+(5=/5./8/*-.(7/D \(84(5/
+/  :/(+,.,-1(8*+**5'*  =/-$  *-.(7/DF(84(5/%=*-*/5*./5,.,-1/5+**@9/=-/=/5.*
,=*-*8/=-*)/+,D$<'(8),%+(*5<',:3'(-I*=Q5/+,4'-5/+/=-*)/+/=-,5,8.,,+(.*33(<'(+*-/+OG(./,H,<',8+/+, N
AC"C##!$AF"#ACA"C##!¥AC"##! ¢1*-@/+,%<'*8.(*,55*<',89/,873/G*?/8/-I-(/5*+>/4*.24(/5
5'4'1G,84(*(5=/-<',*+,>,+/-*OG,8,:(4(I-(*+*&'5.(@*7-*.'(.*(84(+(8+/*.'*3()*@9/1/8,.I-(*$.*G,3*+/&%*=*-.(-+,1*-@/
+,,*4-,54(+/+/5M'-/5+,1/-*3,7*(5$R*/*8/%*=*-.(-+,*G-(3+,,*.O/,:,.(>/=*7*1,8./:(4*8+/*=*-.,
,H,4'.*+**+>,-.(+*+,<',.-*854/--(+/.*3=-*)/$+,D+(*5%5,1/=*7*1,8./>/3'8.I-(/5,-I*'./1*.(4*1,8.,(8(4(*+//=-*)/
+,D$<'(8),%+(*5=*-*<',-,8+/*=-,5,8.*-(1='78*@9/(8+,=,8+,8.,1,8.,+,=,8?/-*/'+,8/>*(8.(1*@9/$  *-."
DD%" 9//4/--,8+/=*7*1,8./>/3'8.I-(/$8/=-*)/+,D+(*5=-,>(5./8/*-."D £4*='.¤+/  %/+OG(./5,-I*4-,54(+/
,H43'5(>*1,8.,+*1'3.*+,R$+,)=/-4,8./%8/5.,-1/5+/*-."D \+/  5,8+/(8+,>(+/5?/8/-I-(/5*+>/4*.24(/5
=/-<',*+,>,+/-*OG,8,:(4(I-(*+*&'5.(@*7-*.'(.*",-I/=-,5,8.,,+(.*3=/-,H.-*./*:(H*+/,='G3(4*+/8*:/-1*+*3,(" 
"*+/,=*55*+/8,5.*4(+*+,+,9/*'3/"A,FBFB

Edição: 486

4 a 10 de julho de 2020

Nacionais

Mitsubishi Motors lança o
Pajero Sport 2021
Um carro para viagens em família, com
capacidade para até sete passageiros, que
reúne o que existe de melhor em tecnologia e
segurança, com uma impressionante capacidade 4x4.
Essa é a proposta da linha 2021 do Pajero Sport, mais luxuoso modelo já produzido
em toda a história da Mitsubishi Motors, que
chega a partir de agora em duas versões:
HPE e HPE-S, com preços de R$291.990 e
R$ 318.990, respectivamente.
A versão HPE pode ser adquirida com
um pacote de opcionais que inclui teto solar e
sistema Adaptive Cruise Control (ACC) pelo
valor de R$ 8.000.
O modelo é o mesmo comercializado nos
principais mercados da Mitsubishi Motors em
todo o mundo e traz design exterior atualizado, mais tecnologia e níveis ainda maiores de
conforto e conectividade a bordo.
O exclusivo sistema Remote Control,
permite que o cliente conecte o seu smartphone ao veículo e, remotamente, execute
diversas funções à distância, tal como acionar a abertura da tampa elétrica do portamalas, verificar a abertura dos vidros, trancar as portas ou mesmo acender os faróis de
LED.
A tecnologia ainda permite o envio de
avisos importantes ao cliente diretamente para
o seu smartphone ou smartwatch.
Por fora, as mudanças começam na parte traseira, cujas lanternas em LED foram
redesenhadas e estão localizadas acima do
também redesenhado para-choque traseiro.
Na parte superior, o Pajero Sport passou a
ser equipado com um aerofólio traseiro totalmente renovado, além de antena tipo tubarão.
Na versão topo de linha HPE-S, a tampa
do porta-malas tem abertura e fechamento
elétricos, que podem ser acionados de diversas formas: pelo simples toque em um botão
no painel, na tampa ou na chave do veículo;
por meio de sensores de movimento instalados na parte inferior do para-choque traseiro
em que basta o cliente passar o pé para a
tampa se abrir; e via aplicativo Remote Control instalado em seu smartphone.
A dianteira traz uma nova grade de entrada de ar que é envolvida por um para-choque totalmente reformulado. Os faróis dianteiros e os de neblina – ambos em LED –
também foram redesenhados e equipados de
série com o sistema Adaptive Front Lighting
System (AFS) que direciona o feixe de luz
de acordo com o esterço do volante, para
melhor visibilidade em trechos de curva.
Por dentro, o Pajero Sport 2021 recebeu
novo sistema de entretenimento com tela de
até oito polegadas sensível ao toque e compatível com os smartphones pelos sistemas

Google Android Auto e Apple CarPlay.
Uma vez com o telefone conectado, uma
série de aplicativos como Waze, Google Maps
e Spotify podem ser acessados pela tela do
painel central do veículo de forma muito prática e sem distrações para o motorista.
A versão HPE-S possui ainda painel de
instrumentos 100% digital, com uma série de
opções de configurações e fácil acesso às
informações vitais de funcionamento do veículo por parte do motorista. O painel também é totalmente integrado ao sistema de
entretenimento do SUV.
Motor e câmbio
As versões HPE-S e HPE são equipadas com moderno motor MIVEC 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9
kgf.m de torque. São 16 válvulas, DOHC,
DI-D com turbocompressor e injeção direta, que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa
e todo torque disponível a baixas rotações
do motor.
O sistema de transmissão automático de
oito velocidades proporciona extremo conforto
em velocidade de cruzeiro, com baixa rotação do motor e boa economia de combustível, ao mesmo tempo que a opção de trocas
sequenciais por meio dos Paddle Shifters atrás
do volante oferece agilidade, com respostas
imediatas aos comandos do motorista.
O sistema Super Select 4WD-II (SS4II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida, ideais
para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central,
ele pode facilmente escolher o melhor ajuste,

dependendo do local e das características do
piso: 2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com
desempenho suave; 4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro; 4HLc - Ideal para terreno acidentado
com superfícies de baixa aderência; 4LLc Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.
O Pajero Sport 2021 conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa o SUV ainda mais
preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem um
excelente desempenho em diversos tipos de
piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.
Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.
As informações são projetadas no painel
de instrumentos e mostram como cada roda
está atuando individualmente. Esses ajustes
deixam ainda mais fácil transpor obstáculos
e se aventurar em todas as condições, tornando viagens e expedições mais prazerosas
e seguras.
Além disso, o SUV conta com bloqueio
do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock.
Em situações extremas, quando as rodas ficam suspensas em valetas transversais ou
terrenos erodidos, o modelo é capaz de superar facilmente o obstáculo com um simples

toque de botão.
O Pajero Sport 2021 é equipado com o
Hill Start Assist System (HSA), assistente de
partida em rampa, que evita que o veículo
recue ou avance em locais inclinados. E para
situações ainda mais desafiadoras, o sistema
Adaptive Hill Decent Control (HDC) dá conta
do recado. O moderno controle de descida
de rampa mantém a velocidade do veículo
constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio.
Os 45º de inclinação lateral; os 30º de
ângulo de entrada; os 24,2º de ângulo de saída; e os 23,1º de ângulo de subida facilitam a
vida dos motoristas mesmo diante dos mais
desafiadores cenários.
Prático e confortável
O console central alto com acabamento
em Black Piano e detalhes cromados envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos (seletor
de tração, botões para escolha do piso e o
freio de estacionamento eletrônico).
O ar-condicionado Dual Zone tem regulagem digital e independente para motorista
e passageiro do banco da frente. Saídas de
ar foram estrategicamente posicionadas também na segunda e terceira fileiras de bancos,
dando mais conforto aos passageiros.
O porta-malas tem capacidade para 971
litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para impressionantes 1.731
litros, e com o assoalho totalmente plano, o
que facilita a acomodação das bagagens.
Os bancos em couro contam com ajuste
elétrico para o motorista e os assentos traseiros podem ser rebatidos, deixando o piso
totalmente plano e ampliando o espaço.
O volante oferece ótima empunhadura e
é multifuncional, com todos os comandos
como controle de som e ligações telefônicas
às mãos do motorista, assim como o sistema
de piloto automático e o comando de voz.
O Pajero Sport foi produzido para se conectar com uma infinidade de gadgets. Há
uma entrada USB na parte dianteira, e os
passageiros que viajam no bando de trás contam outras duas entradas para carregar o
celular. O console central traz ainda uma
tomada de 120V (AC) para ligar diversos
aparelhos.
A entrada do motorista e dos passageiros pode ser feita por aproximação. Com as
chaves no bolso ou bolsa, basta se aproximar do veículo e apertar um botão localizado na maçaneta da porta do motorista para
as portas destravarem. Com a chave presencial, a ignição é feita também ao toque
em um botão.
Segurança e comodidade
O Pajero Sport é equipado com os mais
modernos sistemas de segurança. A come-

çar pelos freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações
de frenagens bruscas, uma vez que atuam
em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC).
O Adaptive Cruise Control (ACC) é um
piloto automático inteligente. Basta programar a velocidade que, por meio de sistemas
semiautônomos, o veículo freia e acelera sem
a intervenção do motorista, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro
veículo que vai à frente.
O Sistema de Monitoramento de Pontos
Cegos (BSW) detecta veículos no ponto cego
do motorista e emite alerta sonoro e visual no
espelho retrovisor externo.
O modelo conta também com o sistema
Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o
acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor
gradativamente até a parada total e controlada do veículo.
O Forward Collision Mitigation (FCM) é
outro sistema de frenagem autônoma, que
atua automaticamente para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível colisão.
Já o Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária (UMS), por meio de sensores dianteiros e traseiros, atua caso estes
detectem um obstáculo próximo. Em caso de
aceleração brusca, caso o motorista erre os
pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões.
Por fim, o sistema Trailer Stability Assist
(TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo
quando o fenômeno de serpenteamento for
detectado.
A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport 2021 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas
dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras,
duas de cortina (inclusive para a terceira
fileira de bancos) e uma para os joelhos do
motorista.
O SUV está disponível no mercado brasileiro em seis diferentes cores de carroceria, incluindo as inéditas Branco Diamond
e Cinza Graphite, todas acompanhadas das
exclusivas rodas de aro 18 em estilo diamantado.
O Pajero Sport é dotado do sistema MiTEC - Mitsubishi Motors Intuitive Technology, que reúne um conjunto de recursos
de última geração que operam por meio de
sensores espalhados pelo veículo. Esse sistema trabalha em conjunto para guiar e proteger, alertar e conectar, até mesmo entreter. Ele pensa e age sem mesmo que o
motorista saiba.

Apresentado o Chery Arrizo 6 nacional
O novo Arrizo 6 chega ao mercado com
a proposta de ser mais uma opção ao segmento que, no último ano, foi responsável
por cerca de 25% dos emplacamentos no
País. Produzido em Jacareí (SP), o sedã traz
ao Brasil o modelo mais moderno e luxuoso
da plataforma global M1X, reconhecida por
seu alto nível de competitividade internacional, confirmando o compromisso e empenho da CAOA Chery em nacionalizar de
forma ágil e eficiente, projetos globais que
atendem às demandas e necessidades do
exigente consumidor brasileiro.
O Arrizo 6 chega à Rede de Concessionárias CAOA Chery na primeira quinzena
de julho, com o título de maior porta-malas
do segmento (570 litros) e comprimento de
4.675 mm. O modelo conta com valor especial de lançamento de R$ 98.400 já na versão 2021.
O Arrizo 6 será comercializado em versão única e extremamente completa, GSX,
com design extremamente atraente e um
conjunto de powertrain com motor 1.5 Turbo Flex e transmissão CVT de 9 velocidades, totalmente adaptada ao modo de dirigir
do brasileiro, com relações de torque que
favorecem uma direção mais ágil, confortável e com respostas rápidas.
Além da aplicação da tecnologia Flex,
todos os sistemas do veículo também tiveram atenção especial da engenharia local,
que levou cerca de nove meses, desde o
período de testes até o lançamento, para ser
desenvolvido no Brasil, marcando uma nova
fase da CAOA Chery no mercado automotivo nacional, com ainda mais qualidade, tecnologia e design, e um portfólio robusto e
completo, para atender de forma competitiva o cliente brasileiro, incluindo diversos fornecedores locais que também integram o projeto.
O CAOA Chery Arrizo 6 tem no design
um dos seus diferenciais. Contemporâneo e
arrojado, o veículo agrega o conceito de
“sedã fastback”, tendência no segmento e
que traz ao visual do modelo uma característica mais elegante e menos conservadora, graças a forma como a linha do teto se
liga à tampa do porta-malas. Essa particularidade possibilita ainda que o Arrizo 6 tenha
uma ótima eficiência aerodinâmica, com
coeficiente de arrasto (Cx) de 0,28.
Na parte frontal, linhas que formam um
amplo “X” são responsáveis pelo impacto
visual surpreendente do modelo à primeira

vista, juntamente com a grade cheia de personalidade, a moldura cromada e o desenho
dos faróis. Já na traseira, as lanternas que
invadem o porta-malas, ligadas por uma barra cromada, se harmonizam com as linhas
elegantes e marcantes do modelo.
No interior, o Arrizo 6 é harmonioso,
moderno e requintado. Inspirado no estilo
alemão de design Bauhaus, o visual do modelo reflete tecnologia e conta com grandes
telas que se integram em um desenho único,
permitindo aos ocupantes dianteiros do veículo ter acesso de maneira rápida, fácil e
intuitiva às informações do carro.
O cluster colorido, interativo e configurável, tem design amigável e tela LCD de 7
polegadas, que se une de maneira harmônica com o multimídia de 9 polegadas, também colorido e com navegação simples e
dinâmica. Os elementos ainda estão integrados ao console de controle do ar-condicionado touchscreen, que segue o mesmo estilo presente em todo o interior.
Bancos, volante e detalhes dos painéis
dianteiro e de portas são revestidos com material premium que, juntamente com as luzes ambientes presentes nestes painéis, dão
um acabamento inovador e sofisticado ao
interior do Arrizo 6.
Plataforma M1X
O Arrizo 6 foi desenvolvido e é o modelo mais atual da plataforma M1X, feita em
parceria com grandes montadoras globais
nos moldes europeus, que garante alto nível
de competitividade internacional ao veículo.
A plataforma, que dá à CAOA Chery a possibilidade de explorar toda uma família de
produtos, já dá origem no mercado nacional
a outro sedan do portfólio da montadora, o
Arrizo 5.
Versátil, a plataforma proporciona desempenho excepcional ao novo modelo em
conforto, segurança e economia de produção, sendo considerada um dos grandes
trunfos da Chery, na China, em seu sucesso
de internacionalização.
No Brasil, o compartilhamento da plataforma M1X permitiu que o Arrizo 6 adotasse o moderno powertrain composto pelo
motor 1.5 Turbo Flex e a transmissão CVT
de 9 velocidades simuladas. O conjunto garante ao CAOA Chery Arrizo 6 potências
máximas de 150 cv com etanol e 147 cv com
gasolina, e torque máximo de 21,4 Kgfm.
Outros diferenciais dessa calibração entre câmbio e motor são os índices de efici-

ência energética e consumo de combustível, além da dirigibilidade agradável que preza pela agilidade nas respostas, e que foi totalmente adaptada ao modo de condução do
brasileiro.
O câmbio CVT de 9 velocidades também traz ao Arrizo 6 o prestígio de ter sido
considerado, em 2019, uma das 10 melhores transmissões do mundo. O reconhecimento do Automotive Evaluation Institute,
ocorreu na China e avaliou tecnologias de
diversas montadoras globais. Participaram
do painel de avaliação especialistas, estudiosos e líderes mundiais no segmento de transmissão que julgaram os câmbios em uma
série de avaliações práticas e teóricas.
Espaço interno e conforto
Medindo 4.675 mm de comprimento,
1.814 mm de largura, 1.493 mm de altura e
com distância entre eixos de 2.650 mm, o
Arrizo 6 conta também com ótimo espaço
interno. O conforto é outro diferencial, especialmente por se tratar de uma versão única (GSX) e super completa.
Maior do que muitos dos seus concorrentes em comprimento e largura, o Arrizo
6 oferece excelente espaço interno para três
ocupantes no banco traseiro.
O modelo traz teto solar elétrico, rodas
de liga leve 17 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, direção elétrica, piloto automático, sistema auxiliar para partida em
aclives, acendimento automático dos faróis
e controles de rádio e outras funções no volante, que também possui regulagem de altura. O ar condicionado tem comandos eletrônicos, tela sensível ao toque e saída para
os passageiros traseiros. Já o banco do motorista tem regulagem de altura e os bancos
traseiros encosto rebatível e descansa-braço central com porta-copos.
Tecnologia
Atecnologia, que inspira o design do Arrizo 6, também se faz presente na robusta
lista de equipamentos presentes no modelo.
O novo sedã possui câmera 360 graus, comando de climatização à distância (CCD),
freio de estacionamento com acionamento
eletrônico e função Auto Hold, destravamento das portas por aproximação, acionamento do motor por botão, rebatimento elétrico dos retrovisores e sistema de som com
seis alto-falantes.
A conectividade e interação entre motorista e veículo também se destacam. A
central multimídia de 9 polegadas possui sis-

tema Apple Car Play, espelhamento de celular Android, Bluetooth, controle do ar condicionado e das configurações do veículo.
No computador de bordo, a tela colorida de
LCD de 7 polegadas, possibilita configuração e traz design agradável. Há ainda três
portas USB.
O Arrizo 6 também é um sedan que se
destaca pela segurança. O modelo possui
aço de alta resistência aplicado em mais de
60% da estrutura do veículo. Além disso,
estruturas de aço termo-formado de alta resistência são utilizadas nas colunas A e B
do veículo e na barra de proteção contra
impacto lateral presente nas portas dianteiras.
O Arrizo 6 conta ainda com airbag de
cortina, airbag lateral para motorista e pas-

sageiros e airbag duplo frontal. Há também
controle eletrônico de estabilidade, controle
eletrônico de tração, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, indicador de cinto do motorista e passageiro, indicador de
pressão e temperatura dos pneus, indicador
de portas abertas, sistema ISOFIX de fixação para cadeirinha de criança e sistema de
alarme.
O CAOA Chery Arrizo 6 estreia no mercado brasileiro com uma nova cor no portfólio da montadora: prata metálico. O sedan também será comercializado em outros
quatro tons: branco sólido, preto sólido, cinza metálico e branco perolizado.
O modelo tem três anos de garantia para
o veículo completo e cinco anos para motor
e câmbio.
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