
Nª 24.699 Preço banca: R$ 3,50

Entregadores de aplicativos pedem
legislação específica para categoria

Vendas no comércio varejista
crescem 13,9% de abril para maio
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Estimativa de junho prevê safra
recorde de 247,4 milhões de toneladas

MEC anuncia que Enem
será em 17 e 24 de janeiro

de 2021
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Manhã Tarde Noite

20º C

14º C

Quinta: Sol, com
pancadas de chuva
de manhã e muitas
nuvens à tarde. À
noite, tempo fir-
me.
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Alonso está de volta à
Fórmula 1 pela Renault

Piloto  espanhol vai disputar as próximas temporadas na
equipe em que conquistou seus dois títulos mundiais

Por Tiago Mendonça

O espanhol Fernando
Alonso, bicampeão mundial
de Fórmula 1 em 2005 e
2006, está de volta à catego-
ria pela equipe Renault. Segun-
do o comunicado emitido pelo
time na quarta-feira, 8 de ju-
lho, às 8h00 no horário de
Brasília, Alonso assinou con-
trato pelas “próximas tempo-
radas” (o time não especificou
duração) e será companheiro
de equipe do francês Esteban
Ocon a partir de 2021.

É o retorno de Alonso ao
campeonato depois de dois

anos afastado (sua última tempo-
rada havia sido em 2018 pela
McLaren). “A Renault é minha
família, onde tenho minhas me-
mórias mais saborosas da Fór-
mula 1 com meus dois títulos,
mas agora estou olhando pra
frente. Eu tenho ambições ali-
nhadas com a equipe”, comentou
o piloto espanhol. Fernando
Alonso passa a ocupar a vaga de
Daniel Ricciardo, que vai para a
McLaren no ano que vem.

A Renault – e Alonso – apos-
tam em duas grandes mudanças
na Fórmula 1 para voltar a dispu-
tar o título mundial.

Primeiro, o teto orçamentá-

rio, que vai limitar os gastos das
equipes a US$ 145 milhões em
2021 (e reduzir esse valor grada-
tivamente até 2023), para elimi-
nar o poderio financeiro de Mer-
cedes, Ferrari e Red Bull. Depois,
a mudança de regulamento previs-
ta para 2022, que será a maior
desde 2014, quando iniciou-se o
domínio da Mercedes.

 “A experiência e a determina-
ção do Alonso vão nos permitir
extrair o máximo do nosso time.
Juntamente com o Esteban Ocon,
a missão dele será ajudar a Renault
a se preparar para 2022 da melhor
forma possível”, disse Cyril Abi-
teboul, chefe da equipe Renault.
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Caio Collet inicia temporada 2020 da F-Renault
Eurocup neste fim de semana em Monza

A espera foi longa, mas a
Fórmula Renault Eurocup tam-
bém volta a acelerar e abre
neste fim de semana (10 e 11)
a temporada 2020 no circuito
de Monza, na Itália. Único bra-
sileiro na categoria, o paulis-
ta Caio Collet não vê a hora de
pilotar o carro #1 da equipe R-
ace GP na rodada dupla que
marca o início da 50ª edição
da Fórmula Renault.

Na segunda e terça-feira
(6 e 7), os pilotos realizaram
treinos coletivos no traçado
de 5,793 km. No primeiro dia,

Collet terminou com o segundo
melhor tempo e, na terça-feira,
ficou em sexto.

Nesta quinta-feira (9), have-
rá mais treinos e o classificató-
rio para a corrida 1, a partir das
12h40 (de Brasília). Na sexta-
feira, o classificatório para a cor-
rida 2 acontecerá às 4 horas (de
Brasília) e a primeira prova terá
sua largada às 8 horas. No sába-
do, a última corrida da etapa será
disputada a partir das 4h45 (de
Brasília).

Integrante do Renault Sport
Academy, Collet inicia sua segun-

da temporada na categoria. Em
2019, o piloto de 18 anos foi o
campeão entre os estreantes (com
10 vitórias) e ficou em quinto lu-
gar no geral (com seis pódios).

“Estou bem ansioso para vol-
tar a correr. Foi uma pausa mui-
to longa, que ninguém esperava.
Mas será uma volta igual pra todo
mundo. Será muito importante
trabalhar forte desde o primeiro
treino para estar 100%”, ressal-
tou Collet, que este ano passou a
morar na Inglaterra, mais próxi-
mo da sede da equipe Renault F1,
onde tem participado de várias

atividades.
Um dos principais campeona-

tos na formação de jovens pilo-
tos, a Fórmula Renault terá em
2020 sua 50ª edição. A categoria
europeia conta com 18 pilotos
inscritos na etapa inicial. Mesmo
com os adiamentos em virtude do
coronavírus, a F-Renault Eurocup
manterá suas 10 etapas em roda-
da dupla, com poucas mudanças
nos circuitos sedes.

Entre as principais novidades
para 2020 na categoria, está o au-
mento da pontuação de 15 para
18 pontos ao campeão na sua su-

perlicença. Além disso, o mo-
tor Renault passou de 270 para
300 cavalos de potência. O car-
ro da F-Renault Eurocup é o F3
R homologado pela FIA, com
chassis Tatuus F.3 T-318, mo-
nocoque de carbono FIA F.3
2018 e com Halo.

A corridas em Monza estão
programados para serem exibi-
dos ao vivo pelo Youtube e Fa-
cebook da Renault Sport (ht-
tps://www.youtube.com/user/
renaultsport ou https://
www.facebook.com/RenaultS-
portSeries/).

OMS
reconhece
evidências

sobre
transmissão
da covid-19

pelo ar

Lei de
segurança de
Hong Kong

define
limites, diz

líder

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconheceu na
terça-feira (7) “evidências
emergentes” de transmissão
pelo ar do novo coronavírus,
depois que um grupo de cien-
tistas cobrou do organismo a
atualização de suas orientações
sobre como a doença respira-
tória se espalha.

“Temos conversado sobre a
possibilidade de transmissão
pelo ar e transmissão por ae-
rossol como uma das modali-
dades de transmissão da Ccvid-
19”, disse Maria Van Kerkho-
ve, principal autoridade técni-
ca da OMS para a pandemia de
Covid-19, em entrevista cole-
tiva.

A OMS havia dito anterior-
mente que o vírus que causa a
doença respiratória se disse-
mina principalmente por meio
de pequenas gotículas expeli-
das pelo nariz e pela boca de
uma pessoa infectada, que logo
caem no chão.  Página 3

A lei de segurança nacional
de Hong Kong não é “uma tra-
gédia”, disse a líder do Execu-
tivo do país, Carrie Lam, na ter-
ça-feira (7). Ela tenta reverter
a desconfiança sobre a nova le-
gislação, aprovada pela China,
que críticos dizem ser capaz de
acabar com as liberdades res-
ponsáveis pelo sucesso da ci-
dade como polo  financeiro.

Página 3
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O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), que teve a
aplicação adiada por causa da
pandemia do novo coronavírus,
foi remarcado para os dias 17 e
24 de janeiro, na sua versão im-

pressa. A nova data para aplica-
ção das provas foi divulgada na
quarta-feira (8), durante coleti-
va de imprensa transmitida pela
internet, que contou com a pre-
sença do secretário-executivo da

pasta, Antonio Paulo Vogel, que
é o ministro interino, e o presi-
dente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), Ale-
xandre Lopes.     Página 8

A produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas para
2020 foi estimada agora em
junho em 247,4 milhões de to-
neladas. Com isso, se mante-
ve em patamar recorde com
2,5% acima da safra de 2019,
o que representa mais 6 mi-
lhões de toneladas.

O resultado é também
0,6% maior que a estimativa
de maio em mais 1,5 milhão
de toneladas. Os dados fazem
parte do Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola,
referente a junho, divulgado na

quarta-feira (8), pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), no Rio de Ja-
neiro.

A área a ser colhida é 2,2%
acima da registrada em 2019,
que, com o acréscimo de mais
1,4 milhão de hectares, atin-
girá 64,6 milhões de hectares.
Os três principais produtos
deste grupo são o arroz, mi-
lho e a soja. Somados, repre-
sentaram 92,3% da estimati-
va da produção e responde-
ram por 87,2% da área a ser
colhida.   Página 3

Procon-SP informa que
Enel será multada por

prática abusiva
A Fundação Procon-SP in-

formou na quarta-feira (8) que
a distribuidora de energia elé-
trica Enel será multada por prá-
tica abusiva. O órgão afirma que
já recebeu 21 mil queixas con-

tra a distribuidora, no período de
1 de junho a 7 de julho, de con-
sumidores reclamando por ter
recebido faturas em valores
muito acima do esperado.

Página 2

Bolsa encosta em 100 mil
pontos e fecha no maior nível

em quatro meses
A bolsa de valores aproxi-

mou-se dos 100 mil pontos e
encerrou a quarta-feira (8) no
maior nível em quatro meses. O
índice Ibovespa, da B3 (a bolsa
de valores brasileira), subiu
2,05% e fechou o dia aos 99.770
pontos. O indicador alcançou o
nível mais alto desde 6 de mar-

ço, cinco dias antes de a Organi-
zação Mundial da Saúde decre-
tar a pandemia de covid-19, quan-
do tinha fechado aos 102 mil
pontos. O Ibovespa seguiu a bol-
sa norte-americana. O índice
Dow Jones, da bolsa de Nova
York, encerrou esta quarta com
alta de 0,68%.     Página 3
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Auxílio emergencial elevou
padrão de vida em 23 milhões

de domicílios
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Procon-SP informa que Enel será
multada por prática abusiva
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A Fundação Procon-SP in-
formou na quarta-feira (8) que a
distribuidora de energia elétri-
ca Enel será multada por prática
abusiva. O órgão afirma que já
recebeu 21 mil queixas contra a
distribuidora, no período de 1 de
junho a 7 de julho, de consumi-
dores reclamando por ter rece-
bido faturas em valores muito
acima do esperado.

Na terça-feira (7), o órgão
de defesa do consumidor se reu-
niu com a Enel e com o Minis-
tério Público de São Paulo para
tratar das contas de energia ques-
tionadas. De acordo com o ór-

gão, a empresa concordou em
rever as contas dos consumido-
res que registraram reclamação
no Procon-SP e que já estão sen-
do analisadas por uma força-ta-
refa formada por especialistas
da instituição.

No entanto, a Enel não con-
cordou em fazer o parcelamen-
to automático de todas as con-
tas que sofreram aumento de-
vido à mudança no seu modo de
cálculo, conforme explicou o
ProconSP. Nos meses de mar-
ço, abril e maio, a Enel inter-
rompeu a leitura presencial para
a cobrança da energia elétrica

de seus consumidores e fez um
cálculo de cobrança com base
na média dos doze meses ante-
riores.

A empresa concordou em
parcelar apenas as contas dos
consumidores que fizerem a re-
clamação. “A Enel informa que
para conseguir obter o parcela-
mento dos valores questionados,
os consumidores deverão entrar
em contato com a empresa, fa-
zer o pedido e assinar uma con-
fissão de dívida. O @proconsp
entende que tal prática é abusiva
e, portanto, a Enel será multada”,
diz nota do órgão.

No início do mês, o Pro-
conSP divulgou que estava ana-
lisando o entendimento de que
impor a cobrança ao consumidor
da diferença entre a média de

consumo e o consumo efetivo
seria abusivo, considerando que
foi escolha da Enel alterar o
método de leitura e de cobrança
do consumo de energia. “Se hou-
ve uma opção da empresa de co-
brar pela média, essa conta não
poderá ser repassada aos consu-
midores. A cobrança poderá ser
considerada abusiva e ser cance-
lada”, disse o secretário de de-
fesa do consumidor, Fernando
Capez, na ocasião.

A Enel disse, em nota, que o
parcelamento é uma opção prin-
cipalmente para os clientes que
receberam a conta com valor
maior em junho, após a retoma-
da da leitura presencial dos me-
didores. Mas, para realizar a ne-
gociação, os clientes devem
acessar o Portal de Negociação,

o aplicativo ou a central de aten-
dimento pelo telefone 080072
72 120.

A empresa informou ainda
que a diferença, a maior ou a
menor, entre o valor faturado
pela média nos últimos meses
e o real consumo de energia no
período está sendo lançada nas
contas de energia emitidas após
a retomada da leitura. Para os
imóveis que estavam fechados
e clientes comerciais que con-
sumiram menos do que o que
foi cobrado pela média, todos
os créditos correspondentes
serão disponibilizados aos cli-
entes.

De acordo com a distribui-
dora, a implementação da leitu-
ra pela média em São Paulo se
deu em meio ao avanço da pan-

demia para proteger clientes e
leituristas e que a medida foi
autorizada pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).
Em junho, a companhia retomou
a leitura presencial de cerca de
80% dos medidores e, em julho,
todos os equipamentos de me-
dição serão lidos normalmente
pela distribuidora.

Como reclamar
O consumidor que tiver dú-

vidas ou problemas relacionados
às suas contas de energia elétri-
ca e não conseguiu um retorno
satisfatório da empresa, pode
procurar pelo ProconSP, que dis-
ponibiliza canais de atendimen-
tos à distância no site, aplicati-
vo – disponível para Android e
iOS – ou via redes sociais
(@proconsp). (Agencia Brasil)

SP condiciona público nos estádios
a tratamento e vacina da covid-19

A volta do público aos está-
dios no estado de São Paulo está
condicionada ao desenvolvimen-
to de uma vacina contra o novo
coronavírus (covid-19) e a um
tratamento “cientificamente
comprovado”, é o que declarou
o secretário-executivo do Cen-
tro de Contingência do Corona-
vírus, João Gabbardo, em entre-
vista coletiva na quarta (8).

“Neste momento, não está
sendo sequer analisada a possi-
bilidade de eventos com aglome-
rações de pessoas. Vamos acom-
panhar a evolução da pandemia
para definir melhor essa situa-
ção. [Não tem público] enquan-
to não tivermos um tratamento
que seja cientificamente com-
provado, enquanto não tivermos
a vacina, que já está em desen-
volvimento aqui em São Paulo e
em nível federal. A partir do

momento que tivermos a vacina
e a imunização das pessoas, pos-
sibilidade pode ser analisada
pelo Centro de Contingência”,
afirmou.

Entre as vacinas estudadas,
duas estão na fase três de testes
em humanos, autorizada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Uma é a Co-
ronaVac, desenvolvida pelo labo-
ratório chinês Sinovac e que tem
parceria do Instituto Butantan,
que aplicará os testes. Outra é a
da Universidade de Oxford, no
Reino Unido, produzida com o
grupo farmacêutico Astrazeneca
e que tem a Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp) como
parceira. Esta última foi consi-
derada pela Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) como a mais
avançada em pesquisas.

O presidente da Federação

Paulista de Futebol (FPF), Rei-
naldo Carneiro Bastos, segue o
discurso de João Gabbardo. “A
única coisa que a FPF pode falar
agora é que, no Campeonato
Paulista, não teremos público.
Quanto à volta, vamos seguir da
mesma forma: quando as auto-
ridades sanitárias entenderem
que é o momento. Continuare-
mos respeitando a saúde, o cui-
dado com cada um da nossa po-
pulação”, disse.

O protocolo da FPF, aprova-
do pelo governo de São Paulo,
não aborda, em nenhum momen-
to, a possibilidade de público
nos estádios durante a competi-
ção, que será retomada no pró-
ximo dia 22 de julho. O estado é
o que registrou mais casos
(341.365) e óbitos (16.788) por
covid-19 no Brasil. Segundo os
dados do Ministério da Saúde, a

taxa de mortalidade (35,9 a cada
100 mil habitantes) é pouco su-
perior à nacional. A de incidên-
cia de casos (724,6 por 100 mil
habitantes), porém, é menor que
a média do país.

No Campeonato Carioca, rei-
niciado há três semanas, e no
Catarinense, que recomeçará
nesta quarta, não há previsão de
público até o fim da competição.
Na Europa, onde o futebol retor-
nou em meados de maio, sete das
10 maiores ligas do continente,
conforme o ranking da União das
Federações Europeias de Futebol
(UEFA), retomaram seus tornei-
os após o pico de covid-19, em
abril. Em seis delas, a determi-
nação foi de portões fechados. A
exceção foi a Rússia, que permi-
tiu a ocupação de 10% da capa-
cidade dos estádios no retorno.
(Agencia Brasil)

Estado de São Paulo ultrapassa
341 mil casos de coronavírus

Com o registro de 8.657 no-
vas ocorrências nas últimas 24
horas, o estado de São Paulo
soma agora 341.365 casos con-
firmados do novo coronavírus.
Há 199.005 pessoas curadas.

Segundo secretário executi-
vo do Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, João

Gabbardo, do total de casos con-
firmados no estado, 142.360
pessoas ainda estão com o vírus
ativo, ou seja, se recuperam da
doença.

“Nós esperamos o seu pron-
to restabelecimento e, as que
estão em hospitais, esperamos
que possam ter uma evolução

favorável e uma alta no menor
tempo possível”, disse ele.

O estado contabiliza, até hoje
à tarde, 16.788 óbitos provoca-
dos por covid-19 [a doença cau-
sada pelo novo coronavírus].

Há 5.616 pessoas internadas
em estado grave no estado em ca-
sos suspeitos ou confirmados de

coronavírus, além de 8.726 pes-
soas internadas em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos
de unidades de terapia intensiva
(UTIs) do estado para tratamen-
to da covid-19 está em torno
64,5%, enquanto na Grande São
Paulo ela gira perto de 63,5%.
(Agencia Brasil)

Pesquisa investiga saúde mental de
adultos de SP desde o início da

pandemia de COVID-19
Mais de metade da popula-

ção adulta do estado de São Pau-
lo afirma sentir ansiedade ou
nervosismo com frequência des-
de que a pandemia de COVID-
19 começou, revela uma pesqui-
sa feita pela internet com 11.863
cidadãos por cientistas da Uni-
versidade Estadual de Campinas
(Unicamp), da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG)
e da Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz).

Para 39% dos entrevistados,
sentir-se triste ou deprimido pas-
sou a ser algo rotineiro durante a
quarentena e quase 30%, que an-
tes dormiam bem, começaram a
enfrentar problemas de sono. Os
dados foram coletados entre os
dias 24 de abril e 24 de maio por
meio de questionário online.

Em seguida, foram calibra-
dos com base nos indicadores da
Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD, 2019)
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) de
modo a apresentar a mesma dis-
tribuição por sexo, faixa etária,
raça e grau de escolaridade da
população paulista.

“Um dos objetivos da inicia-
tiva foi avaliar o estado de ânimo
dos brasileiros durante o perío-
do de isolamento social e os re-
sultados mostram que, nesse as-
pecto, os adultos jovens [entre 18
e 29 anos] foram os mais afeta-
dos: 54,9% com tristeza frequen-
te e 69,7% com ansiedade fre-

quente, enquanto entre os idosos
esses percentuais foram, respec-
tivamente, 25% e 31%”, conta à
Agência Fapesp Marilisa Barros,
professora da Faculdade de Ciên-
cias Médicas (FCM) da Unicamp
e coordenadora do estudo ao
lado de Célia Landmann Szwar-
cwald (Fiocruz) e Deborah Car-
valho Malta (UFMG).

Na comparação entre os se-
xos, as mulheres apresentaram
percentuais bem mais elevados
do que os homens: 48,4% se sen-
tiram tristes ou deprimidas com
frequência e 60,1% ansiosas ou
nervosas, enquanto entre os ho-
mens os índices foram 28,5% e
40,6%, respectivamente.

Para 26,5% dos participan-
tes, a saúde como um todo pio-
rou após o início da pandemia.
Cerca de 40% começaram a so-
frer de dores na coluna e 56,6%
dos que já tinham um problema
crônico nesse sentido (32,7% da
mostra) relataram aumento na
dor. O percentual de indivíduos
considerados fisicamente ativos
(mais de 150 minutos de exer-
cícios por semana) caiu de
30,5% para 14,2%.

Por outro lado, o hábito de
assistir à televisão por três ho-
ras ou mais aumentou de 21%
para 52% e o uso de tablet ou
computador por mais de quatro
horas diárias passou de 46,2%
para 64,3%.

A pesquisa revela ainda uma
piora nos hábitos alimentares

dos paulistas. O percentual dos
que comem verduras e legumes
ao menos cinco dias por sema-
na caiu de 42% para 35,9%, en-
quanto o consumo de alimentos
considerados não saudáveis (em
dois ou mais dias por semana)
cresceu: congelados passou de
8,6% para 13%; salgadinhos de
8,5% para 13,7%; e chocolate de
46,5% para 52,7%.

Também foi observado um
maior consumo de bebida alco-
ólica e tabaco no período. “Em-
bora felizmente o número de
fumantes em nossa população
seja pequeno [15,7% da mostra],
28% deles disseram estar fu-
mando mais cigarros por dia. O
aumento foi maior entre as mu-
lheres [31,5%] do que entre os
homens [24,3%]. Além disso, o
percentual foi duas vezes mais
elevado entre os que relataram
tristeza frequente e três vezes
superior nos indivíduos que se
sentiam frequentemente ansio-
sos. Essa mesma relação com o
estado de ânimo foi vista entre
os 18,4% dos entrevistados que
disseram ter aumentado o con-
sumo de bebidas alcoólicas”,
conta Barros.

Embora questões relaciona-
das à saúde sejam o foco da Con-
Vid Pesquisa de Comportamen-
tos, o questionário online in-
cluía questões que permitiram
aos pesquisadores avaliar o im-
pacto socioeconômico da pan-
demia e da quarentena sobre a

população estudada.
Ao todo, 55,3% das pessoas

relataram diminuição da renda
familiar e 6,3% ficaram sem
nenhum rendimento. A popula-
ção mais pobre (renda per capi-
ta inferior a meio salário míni-
mo) foi a mais afetada. Nesse
grupo, 9,4% ficaram sem rendi-
mento e apenas 26,4% conse-
guiram manter o nível de renda
anterior à pandemia, enquanto no
segmento mais rico (quatro sa-
lários mínimos ou mais) esses
percentuais foram, respectiva-
mente, de 6,9% e 48,8%. Entre
os trabalhadores autônomos,
91% relataram perda parcial ou
total de renda.

Em relação à situação atual
de trabalho, 3% dos adultos de
São Paulo perderam o emprego
e 19,1% ficaram temporaria-
mente sem trabalhar. Continua-
ram trabalhando fora de casa
19,5% e 27,4% aderiram ao
home office. Quanto à condição
prévia de trabalho, 55,7% dos
que trabalhavam por conta pró-
pria ficaram sem trabalhar, as-
sim como 26% dos donos de
empresas e de trabalhadores sem
carteira assinada.

Quase 27% dos entrevista-
dos disseram ter sentido sinto-
mas de gripe durante o período
da pesquisa e apenas 3,6% con-
seguiram fazer o teste para di-
agnóstico da COVID-19. Des-
ses, 41,5% tiveram um resulta-
do positivo.

M Í D I A S
Desde 1993, o jornalista Cesar Neto publica sua coluna diá-

ria de política na imprensa de São Paulo (Brasil). Desde 1996 na
Internet, www.cesarneto.com tornou-se referência ... No Twitter,

@cesarnetoreal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereador-presidente Tuma (PSDB) vai agregando possíveis

votos nas igrejas - por exemplo Assembleia de Deus (Ipiranga) -
nas quais nem sonhava bombar como bombava originalmente no
Bola de Neve

+
PREFEITURA (SP)
Ao enfatizar que os parques paulistanos - como o Ibirapuera -

vão reabrir pra que a população possa se exercitar, inicialmente

de 2ª a 6ª feira, Bruno Covas (PSDB) vai investindo gota a gota na
reeleição

+
ASSEMBLEIA (SP)
Apesar de ser irmã de Edir Macedo (Universal e Record), a

deputada Edna Macedo (REPUBLICANOS ex-PRB) não cogita
candidatura à prefeitura de Guarulhos (Grande São Paulo). Mu-
lher de personalidade

+
GOVERNO (SP)
Doria (dono da bola no novo PSDB) fez um lançamento aos

dirigentes da Federação Paulista de Futebol e dos clubes da 1ª
divisão, pra que o campeonato paulista volte a ser o maior e me-
lhor de todo o Brasil

+
CONGRESSO (BR)
De ‘saias justas’ as bancadas do PSDB na Câmara dos Deputa-

dos (com Aécio Neves - MG) e no Senado (com Serra - SP).
Foram candidatos à Presidência. Hoje são ‘candidatos’ a conde-

nações e até a prisões
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro segue se alimentando das guerras pelas con-

quistas e principalmente pelas manutenções no Poder, seja nas
instituições como o Exército, seja no Legislativo, seja no Exe-
cutivo. Sacou ? Tá ok ?

+
PARTIDOS (BR)
O PSDB não gostou da fala do ministro (Economia) Paulo

Guedes, por ele ter dito que se o Plano e a moeda Real fossem
tão bons assim, impediriam que o partido perdesse por 4 vezes as
eleições pós-FHC

+
JUSTIÇAS (BR)
Ministro da Justiça aposta no uso da Lei de Segurança Nacio-

nal, em relação ao artigo assinado por um ‘jornalista’ que usou
seu direito de expressão e opinião pra desejar a morte (por Covid
19) do Bolsonaro

+
H I S T Ó R I A S
Quem tirou a própria vida, pra entrar na História, segundo a

carta que deixou antes de suicidar-se, foi o então Presidente da
República Getúlio Vargas no ano de 1954. O Poder não é fácil
nem pros Estadistas
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Lembre sempre de lavar as mãos

OMS reconhece
evidências sobre
transmissão da

covid-19 pelo ar
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu na ter-

ça-feira (7) “evidências emergentes” de transmissão pelo ar do
novo coronavírus, depois que um grupo de cientistas cobrou do
organismo a atualização de suas orientações sobre como a doen-
ça respiratória se espalha.

“Temos conversado sobre a possibilidade de transmissão pelo
ar e transmissão por aerossol como uma das modalidades de
transmissão da Ccvid-19”, disse Maria Van Kerkhove, principal
autoridade técnica da OMS para a pandemia de Covid-19, em
entrevista coletiva.

A OMS havia dito anteriormente que o vírus que causa a do-
ença respiratória se dissemina principalmente por meio de pe-
quenas gotículas expelidas pelo nariz e pela boca de uma pessoa
infectada, que logo caem no chão.

Em carta aberta, enviada à agência sediada em Genebra e pu-
blicada na segunda-feira (6) no periódico científico Clinical In-
fectious Diseases, 239 especialistas de 32 países indicaram in-
dícios que, segundo eles, mostram que partículas flutuantes do
vírus podem infectar pessoas que as inalam.

Como essas partículas menores que são exaladas podem per-
manecer no ar, os cientistas pediram à OMS que atualize suas
diretrizes.

Em entrevista em Genebra, Benedetta Allegranzi, principal
autoridade técnica em prevenção e controle de infecções da OMS,
disse que há evidências emergentes de transmissão do novo co-
ronavírus pelo ar, mas que elas não são definitivas.

“A possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos -
especialmente em condições muito específicas, locais cheios,
fechados, mal ventilados que foram descritos - não pode ser des-
cartada. Entretanto, os indícios precisam ser reunidos e inter-
pretados, e continuamos a apoiar isso”, afirmou.

Qualquer alteração na avaliação de risco de transmissão pela
OMS pode afetar seus conselhos atuais sobre manter o distanci-
amento físico de um metro. Governos, que contam com a agên-
cia para definir suas políticas de orientação, também podem pre-
cisar ajustar as medidas de saúde pública destinadas a conter a
propagação do vírus. (Agencia Brasil)

Lei de segurança de
Hong Kong define

limites, diz líder
A lei de segurança nacional de Hong Kong não é “uma tragé-

dia”, disse a líder do Executivo do país, Carrie Lam, na terça-
feira (7). Ela tenta reverter a desconfiança sobre a nova legisla-
ção, aprovada pela China, que críticos dizem ser capaz de acabar
com as liberdades responsáveis pelo sucesso da cidade como
polo  financeiro.

Ilustrando os temores em relação à lei, o aplicativo de vídeo
TikTok disse que se prepara para sair do mercado de Hong Kong.
Outras empresas de tecnologia disseram que suspenderam o pro-
cessamento de pedidos de dados de usuários feitos pelo governo
local.

A legislação abrangente imposta à ex-colônia britânica pune
o que a China define como secessão, subversão, terrorismo e
conluio com forças estrangeiras, com pena até de prisão perpé-
tua.

As medidas entraram em vigor ao mesmo tempo em que foi
divulgada ao público, pouco antes da meia-noite da terça-feira
passada (30). A polícia prendeu mais de 300 pessoas em protes-
tos realizados no dia seguinte — cerca de 10 delas, incluindo um
adolescente de 15 anos, por supostas violações da lei.

“Certamente isso não é uma tragédia para Hong Kong”, disse
Carrie Lam, a líder pró-Pequim, em entrevista coletiva semanal.
“Tenho certeza de que, com o passar do tempo, aumentará a con-
fiança no modelo ‘um país, dois sistemas’ e no futuro de Hong
Kong”.

A legislação é criticada por ativistas democráticos e por go-
vernos ocidentais por minar as liberdades garantidas pela fórmu-
la “um país, dois sistemas”, acertada quando Hong Kong voltou
ao controle chinês em 1997.

Autoridades de Pequim e de Hong Kong disseram que a le-
gislação, que dá a agências de segurança da China continental o
direito de aplicar as regras na cidade pela primeira vez, é vital
para preencher brechas na defesa da segurança nacional, expos-
tas pela incapacidade do território de aprovar tais  leis por si
mesma, como exigido pela Lei Básica, sua miniconstituição.

Lam afirmou que casos envolvendo agentes chineses serão
“raros”, mas que a segurança nacional é uma “linha vermelha”
que não deve ser ultrapassada.

A lei não é dura quando comparada com as de outros países,
argumentou Lam. “É uma lei bastante branda. Sua abrangência
não é tão ampla como as de outros países, mesmo a China”.

Críticos dizem que o objetivo da lei é sufocar o movimento
pró-democracia que desencadeou meses de protestos, às vezes
violentos, no ano passado.

Na noite de segunda-feira (6), Hong Kong divulgou detalhes
de como a lei será implantada e mostrou os poderes da polícia
pela internet, que incluem o de pedir que editores removam in-
formações consideradas ameaça à segurança nacional.

Empresas de internet e seus funcionários ficam sujeitos a
multas e até a um ano de prisão se não obedecerem, e a polícia
pode confiscar seus equipamentos. Também se espera que as
companhias forneçam registros de identificação e assistência
para decodificação. (Agencia Brasil)

A produção de cereais, legu-
minosas e oleaginosas para
2020 foi estimada agora em ju-
nho em 247,4 milhões de tone-
ladas. Com isso, se manteve em
patamar recorde com 2,5% aci-
ma da safra de 2019, o que re-
presenta mais 6 milhões de to-
neladas.

O resultado é também 0,6%
maior que a estimativa de maio
em mais 1,5 milhão de tonela-
das. Os dados fazem parte do
Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola, referente a
junho, divulgado na quarta-feira
(8), pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
no Rio de Janeiro.

A área a ser colhida é 2,2%
acima da registrada em 2019,
que, com o acréscimo de mais
1,4 milhão de hectares, atingirá
64,6 milhões de hectares. Os
três principais produtos deste
grupo são o arroz, milho e a soja.
Somados, representaram 92,3%
da estimativa da produção e res-
ponderam por 87,2% da área a
ser colhida.

Conforme o levantamento,
em relação a 2019, houve alta de
1,7% na área do milho, com os

aumentos de 4,7% no milho de
primeira safra e de 0,6% no mi-
lho de segunda safra; de 2,9% na
área da soja e quedas de 2,0% na
área do arroz e de 0,1% na do
algodão herbáceo.

Alta em relação a 2019
Na comparação com o ano

passado, há previsão de mais
119,9 milhões de toneladas na
soja, o que significa elevação
de 5,6%. No arroz, com o cres-
cimento de 5,3%, são mais
10,8 milhões de toneladas, e de
0,4% para o algodão herbáceo
com mais 6,9 milhões de to-
neladas.

O IBGE informou também
que, com uma produção de 97,5
milhões de toneladas, sendo
26,7 milhões de toneladas de
milho na primeira safra e 70,8
milhões de toneladas de milho
na segunda, espera-se recuo de
3% para o milho, após cresci-
mento de 2,8% na primeira sa-
fra e decréscimo de 5,1% na se-
gunda.

A região Centro-Oeste res-
ponde por 115,8 milhões de to-
neladas na distribuição da pro-
dução de cereais, leguminosas e
oleaginosas. As demais regiões:

Sul (73,6 milhões de toneladas),
Sudeste (25,6 milhões) Nordes-
te (21,9 milhões) e o Norte
(10,5 milhões).

A pesquisa indica, ainda, que
há aumento em quase todas as
regiões: Nordeste (14,3%), Su-
deste (7,8%), Norte (7,0%) e
Centro-Oeste (3,8%). O único
que apresentou declínio foi o Sul
do país (4,7%).

Estados
Na distribuição da produção

pelos estados, Mato Grosso li-
dera como maior produtor naci-
onal de grãos, com uma partici-
pação de 28,4%, seguido pelo
Paraná (16,4%), Rio Grande do
Sul (10,7%), Goiás (10,1%),
Mato Grosso do Sul (7,9%) e
Minas Gerais (6,1%), que, so-
mados, representam 79,6% do
total nacional. Com relação à
participação das regiões brasi-
leiras, tem-se a seguinte distri-
buição: Centro-Oeste (46,8%),
Sul (29,8%), Sudeste (10,3%),
Nordeste (8,9%) e Norte
(4,2%).

Junho e maio
Na relação de junho a maio

deste ano, os destaques são as
variações nas estimativas de pro-

dução do café arábica (4,8%),
cana-de-açúcar (1,8%), mandio-
ca (1,4%), trigo (1,2%), sorgo
(1,2%), aveia (1,0%), milho 2ª
safra (0,9%), milho 1ª safra
(0,6%) e soja (0,5%).

Houve redução na produção
da batata 3ª safra (26,2%), fei-
jão 1ª safra (3%), cevada (2,4%),
café canephora (1,9%), batata 2ª
safra (1,6%), feijão 2ª safra (1%)
e batata 1ª safra (0,5%).

Já em números absolutos, as
variações em destaque ficam
por conta da cana-de-açúcar
(11,9 milhões de toneladas),
milho 2ª safra (647,7 mil tone-
ladas), soja (547,3 mil tonela-
das), mandioca (266,6 mil tone-
ladas), milho 1ª safra (160,8 mil
toneladas), café arábica (121,7
mil toneladas), trigo (82,7 mil
toneladas), sorgo (31,7 mil to-
neladas), aveia (10,5 mil tone-
ladas), batata 3ª safra (-239,3
mil toneladas), feijão 1ª safra(-
42,3 mil toneladas), cevada (-
10,5 toneladas), café canephora
(-16,6 toneladas), batata 2ª sa-
fra (-17,6 mil toneladas), feijão
2ª safra (-11,0 mil toneladas) e
batata 1ª safra (-8,8 mil tonela-
das). (Agencia Brasil)

Vendas no comércio varejista
crescem 13,9% de abril para maio

O volume de vendas no co-
mércio varejista nacional teve
crescimento de 13,9% em maio
deste ano, na comparação com
abril. A alta veio depois de dois
meses de queda devido à pande-
mia do novo coronavírus (covid-
19). Em abril deste ano, por
exemplo, a queda havia sido de
16,3%. Os dados são da Pesqui-
sa Mensal do Comércio (PMC),
divulgada na quarta-feira (8)
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 meses,
o comércio varejista mantém es-
tabilidade. Nos demais tipos de
comparação, no entanto, foram
registradas quedas: média móvel

trimestral (-2,6%), comparação
com maio de 2019 (-7,2%) e acu-
mulado do ano (-3,9%).

Na passagem de abril para
maio, foram registradas altas em
todas as oito atividades pesqui-
sadas pelo IBGE: tecidos, ves-
tuário e calçados (100,6%),
móveis e eletrodomésticos
(47,5%), outros artigos de uso
pessoal e doméstico (45,2%),
livros, jornais, revistas e pape-
laria (18,5%), equipamentos e
material para escritório, infor-
mática e comunicação (16,6%),
artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos (10,3%), hipermer-
cados, supermercados, produtos

alimentícios, bebidas e fumo
(7,1%) e combustíveis e lubri-
ficantes (5,9%).

O varejo ampliado, que tam-
bém considera os setores de
materiais de construção e de ve-
ículos e peças, teve crescimen-
to de 19,6% na comparação com
abril. Os veículos, motos, partes
e peças cresceram 51,7%, en-
quanto os materiais de constru-
ção tiveram alta de 22,2%.

Nas outras comparações, no
entanto, foram registradas que-
das: média móvel trimestral (-
5,9%), comparação com maio
de 2019 (-14,9%), acumulado
do ano (-8,6%) e acumulado de
12 meses (-1%).

Receita nominal
A receita nominal do varejo

cresceu 9,9% na comparação com
abril deste ano e 2,7% no acumu-
lado de 12 meses. No entanto, teve
quedas de 3,4% na média móvel
trimestral, de 5,2% na compara-
ção com maio do ano passado e
de 0,6% no acumulado do ano.

Já a receita do varejo ampli-
ado teve altas de 15,1% na com-
paração com abril deste ano e de
1,4% no acumulado de 12 me-
ses. Registrou, no entanto, que-
das de 5,8% na média móvel tri-
mestral, de 12,1% na compara-
ção com maio de 2019 e de
5,4% no acumulado do ano.
(Agencia Brasil)

Em maio, 13,3% das pessoas
ocupadas exerceram teletrabalho
Em maio, o teletrabalho foi

exercido por 13,3% das pesso-
as ocupadas no Brasil, o equiva-
lente a 8,7 milhões de trabalha-
dores, segundo o estudo que teve
como base a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(PNAD) Covid-19 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O dado consta na
nota técnica Teletrabalho na pan-
demia: efetivo versus potencial,
divulgada hoje (8) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea).

Esse percentual é menor do
que o potencial de teletrabalho
projetado anteriormente pelos
pesquisadores do Ipea e do
IBGE, que estimaram que o tra-
balho exercido de forma remo-
ta poderia ser possível para
22,7% das ocupações no Brasil,
o equivalente a 20,8 milhões de
pessoas.

Em maio, 84,4 milhões de
pessoas estavam ocupadas. Des-
sas, 19 milhões, 22,5%, estavam
afastadas de suas atividades, sen-
do que 15,7 milhões de pessoas
responderam que estavam afas-
tadas do trabalho devido ao dis-

tanciamento social, o que cor-
responde a 82,9% dos afasta-
mentos.

“Assim, 65,4 milhões de in-
divíduos exerciam suas ativida-
des laborais em maio no país –
13,3% (8,7 milhões) das pesso-
as ocupadas e não afastadas do
trabalho estavam exercendo suas
atividades de forma remota ao
longo de maio de 2020”, diz a
nota técnica.

Desigualdade regional
Assim como no estudo ante-

rior, há uma elevada desigualda-
de nos resultados por entes fe-
derativos, com o Distrito Fede-
ral apresentando a maior propor-
ção de trabalhadores exercendo
suas atividades de forma remota
(25%). Por outro lado, no Mato
Grosso, somente 4,5% das pes-
soas ocupadas estavam efetiva-
mente em trabalho remoto em
maio.

Segundo a pesquisa, a região
com a maior quantidade de tra-
balhadores efetivamente atuan-
do de forma remota é a Sudeste,
com 5,1 milhões de pessoas, o
que representa 17,2% do total de
empregados na região. Esse

montante representa 59% do to-
tal de ocupados remotos. Em
contrapartida, na Região Norte,
apenas 7,1% (326 mil) das pes-
soas ocupadas exerciam suas ati-
vidades de maneira remota.

Em quantidade de pessoas,
3,1 milhões (36%) dos trabalha-
dores em teletrabalho estão no
estado de São Paulo; 1,2 milhão
(13,6%), no Rio de Janeiro; e 685
mil (7,9%), em Minas Gerais.

“Comparando com o poten-
cial de teletrabalho calculado
anteriormente, o Piauí, que apre-
sentara o menor percentual de
teletrabalho potencial, é, pela
PNAD Covid-19 de maio, o sé-
timo estado com maior percen-
tual de pessoas ocupadas exer-
cendo suas atividades de forma
remota. Ao mesmo tempo, San-
ta Catarina, estado que era o
quarto maior potencial de tele-
trabalho, foi o 19º no percentu-
al de ocupados efetivamente tra-
balhando remotamente”, mostra
a pesquisa.

Gênero, raça e escolaridade
O estudo aponta que 10,3%

dos homens empregados esta-
vam trabalhando remotamente,

ao mesmo tempo que 17,9% das
mulheres ocupadas exerciam
seu trabalho de forma remota.
Considerando apenas as pesso-
as que trabalhavam remotamen-
te, 46,4% eram homens e 53,6%
eram mulheres. “Ao segmentar
por cor/raça, tem-se que 63,7%
dos ocupados em atividade re-
mota são brancos, enquanto
34,3% são pardos ou pretos”,
aponta o Ipea.

Segundo a pesquisa, confor-
me sugerido no estudo anterior,
que apontava que ocupações
exercidas por profissionais mais
escolarizados teriam um maior
potencial de serem realizadas via
teletrabalho, a PNAD Covid-19
mostra que 38,3% (6,3 milhões)
das pessoas ocupadas com nível
superior completo estavam tra-
balhando de forma remota, o que
representa 72,8% do total de
pessoas em teletrabalho.

Em contrapartida, 0,8% e
1,9% das pessoas empregadas
exercendo suas atividades remo-
tamente não têm instrução e têm
o ensino fundamental completo
e/ou médio incompleto, respec-
tivamente. (Agencia Brasil)

Bolsa encosta em 100 mil pontos e
fecha no maior nível em quatro meses

A bolsa de valores aproxi-
mou-se dos 100 mil pontos e
encerrou a quarta-feira (8) no
maior nível em quatro meses. O
índice Ibovespa, da B3 (a bolsa
de valores brasileira), subiu
2,05% e fechou o dia aos
99.770 pontos.

O indicador alcançou o nível
mais alto desde 6 de março, cin-
co dias antes de a Organização
Mundial da Saúde decretar a pan-
demia de covid-19, quando tinha
fechado aos 102 mil pontos. O
Ibovespa seguiu a bolsa norte-
americana. O índice Dow Jones,
da bolsa de Nova York, encerrou
esta quarta com alta de 0,68%.

No mercado de câmbio, hou-
ve forte volatilidade. O dólar

comercial operou em baixa du-
rante quase toda a sessão. Na mí-
nima do dia, por volta das
10h30, chegou a ser vendido a
R$ 5,32. No início da tarde, por
volta das 12h30, foi para R$
5,38, mas caiu durante o restan-
te da tarde, até fechar em R$
5,347, com recuo de R$ 0,038
(-0,71%).

No Brasil, os investidores
repercutiram o crescimento de
13,9% nas vendas do varejo em
maio, com estabilidade em re-
lação a maio do ano passado. O
mercado também refletiu o
crescimento da produção indus-
trial no mês passado em 12 de
15 locais pesquisados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).
No exterior, o dólar passou

a perder força no mercado inter-
nacional após diretores do Fe-
deral Reserve, Banco Central
norte-americano, advertirem
para o risco de que a maior eco-
nomia do planeta está estagnada
e que os recentes ganhos nos
indicadores econômicos são
apenas temporários. A divisa caiu
cerca de 6% em relação às prin-
cipais moedas estrangeiras nas
últimas duas semanas.

Há várias semanas, mercados
financeiros em todo o planeta
atravessam um período de ner-
vosismo por causa da recessão
global provocada pelo agrava-
mento da pandemia do novo co-
ronavírus. Nos últimos dias, os
investimentos têm oscilado en-
tre possíveis ganhos com o re-
laxamento de restrições em vá-
rios países da Europa e em regi-
ões dos Estados Unidos e con-
tratempos no combate à doença.
(Agencia Brasil)
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FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2019 - (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)      Reserva de Prejuízos Lei Municipal

                                          Descrição  Nota  Reavaliação   Acumulados  nº 11.632/94 FMH   Total_____________________________________________________  _____ ___________ ___________ _______________ _______

Saldos em 31 de dezembro de 2017 ......................................................     19.849   (102.086)  591.101   508.864
Ajustes de Períodos Anteriores: ................................................................   16.2        

01-Baixa de custos não incidentes ............................................................     -   (5.454)  -   (5.454)
02-Baixa de estoques ................................................................................     -   (2.203)  -   (2.203)      ___________ ___________ ___________ _______

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
 (antes dos ajustes) ................................................................................     19.849   (109.743)  591.101   501.207      ___________ ___________ ___________ _______

Lucro do Exercício .....................................................................................     -   17.500   -   17.500      ___________ ___________ ___________ _______

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (ajustado) ....................................     19.849   (92.243)  591.101   518.707      ___________ ___________ ___________ _______

Reversão de reserva de reavaliação .........................................................     (16.330)  -   -   (16.330)
Prejuízo do Exercício.................................................................................     -   (173.809)    (173.809)      ___________ ___________ ___________ _______

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ......................................................     3.519   (266.052)  591.101   328.568      ___________ ___________ ___________ _______

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (Em Milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL________________________________________________________________________________

O Fundo Municipal de Habitação foi criado pela Lei Municipal nº 11.632, de 22 de julho de 1994 com a 

Os recursos destinados para as ações de habitação do FMH, pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo - PMSP, são repassados à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - 

COHAB-SP para serem aplicados em projetos habitacionais, mediante controle da Secretaria 

Municipal de Habitação.

O FMH não tem personalidade jurídica e também não é dotado de estruturas administrativa e operacional 

Secretaria Municipal de Habitação e do Conselho Municipal da Habitação, em consequência de previsão 

O orçamento do Fundo, aprovado para o exercício de 2019, de acordo com a Lei nº 17.021 de 

27 de dezembro de 2018, foi de R$ 44.581.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS________________________________________________________________________________

práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além de observar às disposições da Lei nº 6.404/76, 

com as alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. 

Em conformidade com as disposições contidas no Pronunciamento Técnico CPC nº 24, aprovado pelo 

CFC através da Resolução NBC TG 24 (R2), foi autorizada em 18 de março de 2020, pelo Diretor 

disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 11.632 de 22 de julho de 1994 e serão submetidas à apreciação 

do Conselho Municipal de Habitação, bem como a determinações do Tribunal de Contas do Município.

Os valores aqui apresentados estão resumidos na nota explicativa 22.1 das Demonstrações Contábeis 

da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS________________________________________________________________________________

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pelo Fundo nas 

3.1. Instrumentos Financeiros
3.1.1. Caixa e equivalentes de caixa - Inclui numerário em espécie, depósitos bancários 

mudança de valor.

3.1.2. Mutuários a Receber (circulante e não circulante) - Correspondem ao saldo a receber 

de atualização monetária e ajustado ao valor presente. Em conformidade com a expectativa de 

recebimentos, prevista para o ano - 

3.1.3. Ajustes a Valor Presente - 
da Lei nº 6.404/76, em conformidade com as disposições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 

nº 12, aprovado pela Resolução CFC nº 1.151/09 (NBC TG 12).

3.2. Estoques - São mensurados pelo seu valor realizável líquido e compreende unidades disponíveis 

3.3. Impostos Diferidos

contribuições sociais devidas para o PIS e para a COFINS calculadas sobre o montante das receitas 

de comercialização, ainda não recebidas.

3.4. Reconhecimento de receita de vendas

ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de 

transferência para o cliente.

O Fundo mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das 

transferências dos bens ou serviços prometidos ao cliente. Os preços das transações têm como base 

A receita do Fundo é derivada predominantemente da venda de unidades habitacionais e a transferência 

dos produtos.

3.5. Estimativas e julgamentos relevantes 

 mensuração de ativos, passivos, receitas 

e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 

relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos 

valores estimados. 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA________________________________________________________________________________

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

      (Ajustado)
Caixa ..................................................................................................... 1 1

Bancos conta movimento ...................................................................... 62 1.156

Equivalentes de caixa............................................................................ 21.493 21.815

Disponibilidade .................................................................................... 21.556 22.972     _________ __________

alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos 

10.2) e são compostas por valores bloqueados judicialmente na Caixa Econômica Federal (R$ 1.659) 

e no Banco do Brasil (R$ 48), mas ainda não transferidos para as contas judiciais.

5. PRESTAÇÕES A RECEBER/MUTUÁRIOS A RECEBER________________________________________________________________________________

seu valor de custo acrescido de atualização monetária e ajustado ao valor presente. Em conformidade 

com a expectativa de recebimentos, prevista para o ano 

Prestações a Receber (curto prazo). 

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

Prestações emitidas a receber .............................................................. 7.014 6.972

Saldo devedor vencido  ......................................................................... 63.747 56.853

Saldo devedor vincendo ........................................................................ 140.467 141.376

Provisão para perdas (Impairment) ....................................................... (59.193) (58.238)     _________ __________

Total ...................................................................................................... 152.035 146.963     _________ __________     _________ __________

5.1. Circulante  ...................................................................................... 7.014 6.972

5.2. Não circulante................................................................................. 145.021 139.991     _________ __________

Total ...................................................................................................... 152.035 146.963     _________ __________     _________ __________

6. CONTAS A RECEBER________________________________________________________________________________

ATIVO   Nota 2019 2018__________________________________________________  _____ _______ _________

CIRCULANTE    (Ajustado) 
Caixa  ......................................................................................... 4  1   1 

Bancos Conta Movimento  ......................................................... 4  62   1.156 

Aplicações Financeiras .............................................................. 4  21.493   21.815 

Prestações a Receber  ............................................................... 5  7.014   6.972 

Contas a Receber ...................................................................... 6  2.088   1.823 

Outras Contas a Receber  .......................................................... 10.1  3.450   2.896      _______ _________

        34.108   34.663      _______ _________

NÃO CIRCULANTE 
Realizável a Longo Prazo
Mutuários a Receber .................................................................. 5  145.021   139.991 

Bens Destinados para Comercialização .................................... 7  178.933   167.785 

Projetos em Fase de Desenvolvimento  ..................................... 8  1.708   125.892 

 ............... 9.1  3.521   67.098 

Desapropriação em Andamento ................................................. 9.2  28.195   45.774 

Outras Contas a Receber  .......................................................... 10.2  2.249   2.167       _______ _________

         359.627   548.707      _______ _________

Investimentos ...........................................................................  11  43.646   31.115      _______ _________

         43.646   31.115      _______ _________

      403.273   579.822

      _______ _________

TOTAL DO ATIVO  .....................................................................  437.381  614.485      _______ _________      _______ _________

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO    Nota 2019 2018__________________________________________________  _____ _______ _________

CIRCULANTE    (Ajustado) 
Fornecedores e Empreiteiras .....................................................   392   283 

Impostos e Contribuições Sociais  ............................................. 12  233   215 

Recebimentos para Amortização de Dívida  .............................. 13  72.721   65.128 

.........................................................................   120   136 

Créditos a Repassar ................................................................... 14  9.233   8.233 

 .............................................................. 15.1  13.469   10.067      _______ _________

        96.168   84.062      _______ _________

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo 

 .........................................................................   199   244 

 .............................................................. 15.2  22   49 

......................................................   67   - 

Impostos Diferidos ......................................................................   12.357   11.423       _______ _________

        12.645   11.716      _______ _________

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Reserva de Reavaliação ............................................................   3.519   19.849 

Prejuízos Acumulados ................................................................ 16.2  (266.052)  (92.243)      _______ _________

        (262.533)  (72.394)      _______ _________

Lei Municipal nº 11.632/94-FMH ................................................ 16.1  591.101   591.101      _______ _________

        591.101   591.101      _______ _________

        328.568   518.707      _______ _________

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................   437.381   614.485      _______ _________      _______ _________

      Nota 2019 2018     _____ _______ ______ 

RECEITA OPERACIONAL .........................................................  17   
De Comercialização ...................................................................    26.629   35.457 

De Gestão de Crédito .................................................................    3.912   5.175      _______ ______ 

         30.541   40.632       _______ ______ 

(-) CUSTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 
De Produção...............................................................................    (421)  (3.668)

De Comercialização ...................................................................    (29.212)  (25.892)

De Gestão de Crédito .................................................................    (23.185)  (20.092)      _______ ______ 

         (52.818)  (49.652)      _______ ______ 

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO ...................................    (22.277)  (9.020)      _______ ______ 

(±) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
 .......................................................    (14)  (17)

Serviços de Terceiros .................................................................    (4.012)  (876)

Tributárias ...................................................................................    (3)  (38)

Com Gastos Não Incluídos no Custo da Obra ...........................    (1.093)  (1.007)

Outras Receitas e Outras Despesas ..........................................  18  (152.392)  23.348       _______ ______ 

         (157.514)  21.410      _______ ______ 

(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E (DESPESAS) 
 FINANCEIRAS .........................................................................   (179.791)  12.390       _______ ______ 

(±) RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS 
 Resultado Financeiro Líquido ...................................................    5.982   5.110      _______ ______ 

(=) RESULTADO (PREJUÍZO)/LUCRO DO EXERCÍCIO ..........   (173.809)  17.500      _______ ______       _______ ______ 

     2019 2018     ______ _________

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    (Ajustado) 
Recebimentos de vendas .................................................................................   18.875   18.971 

Recebimentos de prestações e outros - convênios .........................................   219   221 

 ...............................   1.248   1.224 

Recebimentos por levantamentos de depósitos judiciais .................................   9   7 

Outros recebimentos  .......................................................................................   703   228 

Desbloqueios judiciais ......................................................................................   15.656   - 

Recebimentos de subvenção para investimentos ............................................   2.557   - 

.............................................   -   13 

Recebimentos de recursos FMH - Lei Municipal nº 11.632/94 .........................   6.576   13.063 

 .......................................   (1.876)  (1.707)

 ......................................................   (22.825)  (32.324)

......................   (2.037)  (25)

..............................................................   (31)  (2.042)

 .......................................  (256)  (268)

   (3.353)  (1.432)

(-) Deduções e demais despesas relativas ao recebimento de vendas ...........   (827)  (1.310)

(-) Bloqueios judiciais .......................................................................................   (15.677)  - 

   -   (13)

(-) Demais custos para formação de estoques.................................................   (377)  (2.535)

(-) Devolução de recursos ao acionista controlador relativo à 

    subvenção para investimentos ....................................................................   -   (5.539)     ______ _________

Caixa Consumido na Atividade Operacional ...............................................   (1.416)  (13.468)     ______ _________

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL NO PERÍODO .................................................   (1.416)  (13.468)
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO .............................................................   22.972   36.440     ______ _________

SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO .............................................................   21.556   22.972     ______ _________

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

Governo
Transações com a COHAB (i) ............................................................... 783 662     _________ __________

Outros
Devedores Transitórios.......................................................................... 1.305 1.161     _________ __________

Total ...................................................................................................... 2.088 1.823     _________ __________     _________ __________
(i) Transações com a COHAB são valores em contas do FMH a serem repassados à COHAB ou vice 
versa, decorrentes de arrecadação de carteira mista (empreendimentos com participação das duas 
entidades na composição dos custos de construção).
7. BENS DESTINADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO________________________________________________________________________________
Compreende os custos por etapa concluída do empreendimento composto por unidades habitacionais 
ainda não comercializadas e as unidades residenciais retomadas, que oportunamente serão 
comercializadas.
                              Descrição 31/12/2019 31/12/2018________________________________________ ___________________ ___________________

  (Ajustado)
     Quantidade Valor Quantidade Valor     __________ _______ __________ _______

..........  8.429 158.843 5.609 128.921

 ..........  1.890 45.387 1.672 38.864

Total de unidades a serem comercializadas .......  10.319 204.230 7.281 167.785     __________ _______ __________ _______

( - ) Provisão para perdas (Nota explicativa 19.1) ...  - (25.297) - -     __________ _______ __________ _______

Total de unidades a serem comercializadas 
 após ajuste ...........................................................  10.319 178.933 7.281 167.785     __________ _______ __________ _______

......................  (4.075) (91.111) (4.296) (117.568)

Total de unidades disponíveis para 
 comercialização ...................................................  6.244 87.822 2.985 50.217     __________ _______ __________ _______     __________ _______ __________ _______

8. PROJETOS EM FASE DE DESENVOLVIMENTO________________________________________________________________________________
Referem-se a projetos habitacionais de interesse social, direcionados à população de baixa renda, os 

representam os custos destinados ao empreendimento, como projetos, infraestrutura e construção, 
líquidos da perda estimada para redução ao valor recuperável. Os critérios para estimativa das perdas 
foram apresentados na nota explicativa 19.2.
9. ÁREAS DESTINADAS A EDIFICAÇÕES OU URBANIZAÇÕES________________________________________________________________________________

9.1 TERRENOS
                                                 Descrição  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ __________

      (Ajustado)
Custo de Aquisição ...................................................................................  47.249 47.249

Reavaliações Efetuadas entre 2003 a 2007.............................................  3.519 19.849

( - ) Redução ao valor recuperável (Nota Explicativa 19.3) ......................  (47.247) -     _________ __________

Total .........................................................................................................  3.521 67.098     _________ __________     _________ __________

9.2 DESAPROPRIAÇÕES EM ANDAMENTO

incorporados aos terrenos após avaliação de viabilidade do empreendimento.

10. OUTRAS CONTAS A RECEBER________________________________________________________________________________

10.1. Circulante
                                                 Descrição  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ __________

      (Ajustado)
Tributos a Compensar ..............................................................................  3.180 2.620

IR Retido sobre Aplicações Financeiras ...................................................  270 276     _________ __________

Total .........................................................................................................  3.450 2.896     _________ __________     _________ __________

10.2. Não Circulante
                                                 Descrição  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ __________

      (Ajustado)
Depósitos Judiciais ...................................................................................  542 529

Retenções Judiciais (indisponibilidades bancárias) .................................  1.707 1.638     _________ __________

Total .........................................................................................................  2.249 2.167     _________ __________     _________ __________

11. INVESTIMENTOS________________________________________________________________________________

                                                 Descrição  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ __________

      (Ajustado)
Lojas Comerciais / Locação Social...........................................................  43.646 31.115     _________ __________

Total .........................................................................................................  43.646 31.115     _________ __________     _________ __________

12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS________________________________________________________________________________

 12.1. Passivo circulante 12.2. Passivo não circulante * ____________________ _________________________

     31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018     _________ _________ _________ _________
Impostos e contribuições a recolher
 Contribuição Previdenciária ..................... 24 19 - -

  Federais**  ............................................. 52 50 199 244
 PIS e COFINS ......................................... 144 139 - -
 Impostos e Contribuições sobre a Renda  4 2 - -
 Imposto sobre Serviços ........................... 9 5 - -     _________ _________ _________ _________

Total .......................................................... 233 215 199 244     _________ _________ _________ _________     _________ _________ _________ _________

** REFIS, instituído pela Lei 11.941/09.

13. RECEBIMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA________________________________________________________________________________

da assinatura do contrato de compra e venda da unidade habitacional e relaciona-se com as unidades 

permissionadas mencionadas na nota 7.

14. CRÉDITOS A REPASSAR________________________________________________________________________________

Credor  Descrição 31/12/2019 31/12/2018    _____________________________ _________ __________

       (Ajustado)

15. OUTRAS CONTAS A PAGAR________________________________________________________________________________

de serviços não faturados.

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

      (Ajustado)
15.1. Circulante ..................................................................................................  13.469 10.067
15.2. Não circulante............................................................................................  22 49     ______ ______

Total ...................................................................................................................  13.491 10.116     ______ ______     ______ ______

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO________________________________________________________________________________

16.1. LEI MUNICIPAL N° 11.632/94 - FMH
Refere–se a recursos recebidos, até a data de 31 de dezembro de 2007, da Prefeitura Municipal de 

de interesse social vinculados ao Fundo Municipal de Habitação - FMH. 

Em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC nº 07 (R1) - Subvenções e Assistências 

Governamentais, aprovado pelo CFC através da NBC TG 07 (R2) os recursos recebidos como 

Subvenções para Investimentos

com o repasse desses valores a terceiros incumbidos de realizar a construção de unidades habitacionais 

para a população de baixa renda. 
16.2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou 

mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela COHAB-SP.

com o Pronunciamento Técnico CPC nº 23 que trata das Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 

Os ajustes realizados, decorrentes de erros em exercícios anteriores a 2019, são demonstrados 

         Ajuste                                         Descrição  Valor________________ ___________________________________________________  _____

 .............................................  (2.203)

Baixa de custos não Reversão de valores ativados em diversos empreendimentos, 

    como não retornáveis pelo CMH. ........................................................  (5.454)      ______

TOTAL .....................................................................................................................................  (7.657)      ______      ______

17. APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)________________________________________________________________________________

17.1. PADRÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE
A DRE publicada atende as disposições contidas no Pronunciamento Técnico do CPC, a qual determina 

que as quantias cobradas por conta de terceiros - tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens 

da referida Demonstração. A norma tributária determina que a Receita Líquida represente o montante 

da Receita Bruta deduzido das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e 

dos impostos incidentes sobre vendas. 

Demonstração do Resultado do Exercício  31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

Receita Operacional Bruta
 • Comercialização ................................................................................... 29.344 39.071

 • Gestão de Crédito ................................................................................ 4.310 5.703

( = ) Valor Total ........................................................................................ 33.654 44.774     _________ __________     _________ __________

( - ) Deduções da Receita Operacional Bruta:

 • PIS/COFINS ......................................................................................... (3.113) (4.142)

(=) Receita Operacional Líquida ............................................................ 30.541 40.632     _________ __________     _________ __________

 • Demais Receitas        ........................................................................... 1.350 812

 • PIS/COFINS ......................................................................................... (125) (75)

(=) Valor Líquido das Demais Receitas ................................................ 1.225 737     _________ __________     _________ __________

18. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS LÍQUIDAS________________________________________________________________________________

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________

Perdas por desvalorização de ativos........................................................   (161.141) - 

Provisão para perdas de recebíveis  (1)................................................... (2.934)        (9.394) 

Subsídios concedidos............................................................................... (2.557)  - 

 ................................................. (1.991) - 

 ................................................................... (66) - 

Taxas de Fiscalização e Licença .............................................................. -  (2) 

Subvenção para investimentos  ............................................................... -  16.631 

Reversão de perdas por desvalorização de ativos................................... 7.740  - 

Recursos do FMH – Lei nº 11.632/94 ....................................................... 6.576  13.063 

Reversão de provisão para perdas de recebíveis  (2).............................. 1.980  3.049 

Taxas de Serviços .................................................................................... 1  1      _________ __________

Total ......................................................................................................... (152.392)  23.348      _________ __________     _________ __________

(1) e (2) - Foram ajustados a Valor Presente nos termos dos artigos 183, VIII e 184, III, da Lei nº 6.404/76 com as alterações 

previstas nas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, em conformidade com as disposições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 

nº 12, aprovado pela Resolução CFC nº 1.151/09 (NBC TG 12). 

19. Perdas por desvalorização de ativos________________________________________________________________________________

Em decorrência das ressalvas nas demonstrações contábeis do exercício de 2018, durante o 

(bens destinados a comercialização, projetos em fase de desenvolvimento e terrenos destinados a 

19.1. De acordo com o CPC 16 sempre que o custo dos estoques não puder ser recuperado devido 

a danos, obsolescência ou se os seus preços de venda tiverem diminuído, esses custos devem ser 

reduzidos ao valor realizável líquido. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade 

apurado com base na avaliação da Diretoria Comercial no processo SEI 7610.2019/0003903-1 e, de 

acordo com o CPC 46, a utilização do valor justo não se aplica quando a mensuração é feita de maneira 

similar, como o valor realizável líquido.

19.2. A redução dos valores ao valor recuperável foi baseada nas informações apresentadas pela 

Diretoria Técnica no processo SEI 7610.2019/0001157-9, e foram levados em conta os empreendimentos 

com risco de perda do investimento devido a diversos motivos, como por exemplo: áreas invadidas ou 

para determinação da viabilidade técnica etc.

19.3.
base em avaliação realizada pela Diretoria Técnica, através do processo SEI 7610.2019/0003554-0, 

sobre a situação atual dos terrenos totalmente invadidos e áreas remanescentes que não podem ser 

utilizadas para produção habitacional. As reservas de reavaliação foram revertidas na proporção das 

perdas estimadas e tal redução é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser 

escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda 

ou uso, conforme previsto no CPC 16.
20. EVENTOS SUBSEQUENTES________________________________________________________________________________
Conforme Lei nº 17.253, de 26 de dezembro de 2019, para o exercício de 2020 já estão aprovados 
na Lei Orçamentária Anual, recursos na ordem de R$ 96.807 para o FMH, os quais serão destinados 
para investimentos em projetos habitacionais do Fundo.  
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NORS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
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As Notas Explicativas da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Financeiras 2019 estão disponíveis nas sede da Companhia.
Isabel Toca dos Santos - Contadora - CRC nº MT-008143/OFernando Antonio Reis de Almeida Ferreira - Diretor Presidente

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
Receita líquida 2019 2018 2019 2018
 das vendas e serviços – – 1.523.377 986.571
Custo das mercadorias vendidas 
 e dos serviços prestados – – (1.308.330) (836.074)
Lucro bruto – – 215.047 150.497
(Despesas) receitas operacionais
Com vendas – – (7.948) (8.523)
Gerais e administrativas (168) (3.129) (124.185) (106.590)
Outras receitas operacionais, líquidas      111 3.629 579 4.689
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro e das 
  participações societárias (57) 500 83.493 40.073
Resultado financeiro
Receitas financeiras 652 1.357 2.781 3.386
Despesas financeiras (644) (1.856) (12.403) (9.039)
 8 (499) (9.622) (5.653)
Participações societárias 46.933 21.433 – –
Lucro antes do I.R e da C.S. 46.884 21.434 73.871 34.420
I.R. e C.S. – corrente (391) (26.079) (11.507)
I.R. e C.S. – diferido (38) (522) (941) (2.389)
Lucro líquido do exercício 46.846 20.521 46.850 20.524
Atribuível a
Quotistas da empresa – – 46.846 20.521
Quotistas não controladores – – 4 3
Lucro por quotas no final do 
exercício - em reais 0,39 0,18 0,39 0,18

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 11.125 1.451 301.388 205.621
Caixa e equivalentes de caixa 1.022 97 59.869 52.419
Contas a receber de clientes – – 36.920 32.527
Estoques – – 185.659 102.476
Adiantamentos para fornecedores            28 18 2.905 2.533
Tributos a recuperar 73 1.309 14.134 14.241
AFAC 10.000 – – –
Despesas antecipadas – – 360 47
Outros ativos 2 27 1.541 1.378
Ativos não circulantes 
 mantidos para venda – – 33 33
Não circulante 204.030 176.378 174.882 111.771
Realizável a longo prazo 5.928 5.358 18.692 18.628
Partes relacionadas 57 561 57 –
Tributos a recuperar 4.199 3.095 4.199 3.095
Tributos diferidos 1.664 1.702 13.657 14.598
Depósitos judiciais 8 – 761 917
Depósitos caução de aluguel – – 18 18
Investimentos 196.887 170.454 – –
Imobilizado 260 566 27.291 29.638
Intangível – – 64.427 63.505
Ativos de direito de uso 955 – 64.472 –
Total do ativo 215.155 177.829 476.303 317.425

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante 1.298 6.882 194.727 139.374
Fornecedores 55 44 83.994 53.221
Empréstimos – 2.578 – 27.302
Passivos de arrendamentos 298 – 16.434 –
Partes relacionadas 541 3.691 2 2.904
Obrigações trabalhistas 
 e previdenciárias 351 518 12.345 11.250
Tributos a pagar 3 4 6.459 3.603
I.R e C.S. a recolher – – 1.408 426
Adiantamentos – – 69.418 36.982
Outros passivos 50 47 4.667 3.686
Não circulante 706 68.412 7.095
Provisões para contingências – – 17.451 7.095
Passivos de arrendamentos 706 – 50.961 –
Total do passivo 2.004 6.882 263.139 146.469
Patrimônio líquido 213.151 170.947 213.164 170.956
Atribuído aos quotistas da controladora
Capital social 120.371 117.513 120.371 117.513
Reserva de capital 50.480 50.480 50.480 50.480
Ajuste de avaliação patrimonial (39.590) (39.590) (39.590) (39.590)
Lucros acumulados 81.890 42.544 81.890 42.544
Participação dos não controladores            – – 13 9
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 215.155 177.829 476.303 317.425

AUTO SUECO SÃO PAULO - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 44.884.658/0001-89

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)

As Notas Explicativas da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Financeiras 2018 estão disponíveis nas sede da Companhia.
Isabel Toca dos Santos - Contadora - CRC nº MT - 008143/OFernando Antonio Reis de Almeida Ferreira - Diretor Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO 2019 2018
Circulante 148.727 104.248
Caixa e equivalentes de caixa 30.388 32.608
Contas a receber de clientes 17.459 20.680
Estoques 93.162 46.747
Adiantamentos 1.100 694
Tributos a recuperar 5.854 3.197
Despesas antecipadas 358 46
Outros ativos 406 276
Ativos não circulantes mantidos para venda 33 33
Não circulante 72.044 38.771
Realizável a longo prazo 10.767 14.575
Depósitos judiciais 284 642
Partes relacionadas 527 950
Tributos diferidos 9.956 12.983
Imobilizado 22.591 23.828
Intangível 818 368
Ativos de direito de uso 37.868 –
TOTAL DO ATIVO 220.804 143.052

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante 97.377 73.525
Fornecedores 39.407 34.354
Empréstimos – 5.028
Obrigações sociais e trabalhistas 7.326 6.662
Imposto de renda e contribuição social 587 461
Tributos a recolher 1.136 1.448
Passivos de arrendamentos 10.606 –
Adiantamentos de clientes 34.119 22.280
Outros passivos 4.196 3.292
Não circulante 30.792 2.194
Passivos de arrendamentos 28.941 –
Partes relacionadas – 352
Provisões para contingências 1.851 1.842
Total do passivo 128.169 75.719
Patrimônio líquido 92.635 67.333
Capital social 76.556 76.556
Lucros (prejuízos) acumulados 16.079 (9.223)
Total do passivo e patrimônio líquido 220.804 143.052

Demonstração do resultado 2019 2018
Receita líquida das vendas e serviços 923.922 616.078
Custo das mercadorias vendidas 
 e dos serviços prestados (808.978) (534.262)
Lucro bruto 114.944 81.816
(Despesas) receitas operacionais
Com vendas (4.127) (5.625)
Gerais e administrativas (68.271) (61.490)
Outras receitas operacionais, líquidas 1.282 2.058
Lucro operacional 43.828 16.759
Despesas financeiras (6.419) (3.308)
Receitas financeiras 686 515
Despesas financeiras, líquidas (5.733) (2.793)
Lucro antes do I.R. e da C.S. 38.095 13.966
I.R. e C.S. corrente (9.766) (3.745)
I.R. e C.S. diferidos (3.027) (936)
Lucro líquido do exercício 24.732 9.285
Lucro básico e diluído por quotas 
 no final do exercício - em reais 0.32 0.17
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COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO 
DE SÃO PAULO - COHAB-SP

C.N.P.J. 60.850.575/0001-25
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

Senhores Acionistas, 
Atendendo disposições legais e estatutárias, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP (Companhia) apresenta seu desempenho 

Além disso, a atuação da Companhia nos postos de atendimento do Descomplica SP, que levaram os principais serviços da Companhia, como cadastro 

à gestão condominial, por meio de seminários e palestras, bem como cursos de educação a distância, contribuindo para a melhoria da Administração 

A primeira concorrência internacional destinada à implantação de habitação de interesse social e mercado popular na cidade de São Paulo teve seus 

São Paulo, março de 2020.

A Diretoria

                                           ATIVO   Nota  2019   2018 ___________________________________________________  _____ _________ _________
CIRCULANTE     (Ajustado) 

Bancos Conta Movimento

Prestações a Receber
Contas a Receber 
Outras Contas a Receber 
Despesas Antecipadas      _________ _________
         172.421   179.565       _________ _________
NÃO CIRCULANTE 
Realizável a Longo Prazo
Mutuários a Receber

Desapropriação em Andamento
Outras Contas a Receber      _________ _________
         739.170   1.238.477       _________ _________
Investimentos
Imobilizado
Intangível      _________ _________
         122.031   109.605      _________ _________
         861.201   1.348.082

      _________ _________
TOTAL DO ATIVO    1.033.622   1.527.647      _________ _________      _________ _________

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO    Nota 2019 2018___________________________________________________  _____ _________ _________
CIRCULANTE    (Ajustado) 

Seguros a Pagar
Créditos a Repassar
Outras Contas a Pagar

Provisão para Contingências      _________ _________
         221.775   267.024      _________ _________
NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo 
Tributos a Pagar
Valores a Repassar
Outras Contas a Pagar
Provisão para Contingências

      _________ _________
         300.086   296.237       _________ _________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Reavaliação
      _________ _________
        (79.340)  373.285      _________ _________
      _________ _________
         591.101   591.101       _________ _________
         511.761   964.386       _________ _________
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO    1.033.622   1.527.647      _________ _________      _________ _________

      Nota 2019 2018     _____ _________ _________
RECEITA OPERACIONAL
De Produção

      _________ _________
         70.421   77.239      _________ _________
(-) CUSTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 
De Produção

      _________ _________
         (71.607)  (60.097)      _________ _________
(=) (PREJUÍZO)/LUCRO OPERACIONAL BRUTO     (1.186)  17.142       _________ _________
(±) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Pessoal e Encargos Sociais
Serviços de Terceiros
Despesas de Materiais
Tributárias

Outras Receitas e Outras Despesas      _________ _________
         (412.247)  64.128      _________ _________
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E (DESPESAS) 
 FINANCEIRAS     (413.433)  81.270      _________ _________
(±) RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS 
      _________ _________
(=) (PREJUÍZO)/LUCRO DO EXERCÍCIO    (396.091)  88.378      _________ _________

  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
ABRANGENTES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Milhares de Reais)
      Nota 2019 2018     _____ _________ _________

   (396.091)        _________ _________
  

Outros resultados abrangentes            _________ _________
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO    (389.782)  183.604      _________ _________      _________ _________

     2019 2018     _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    (Ajustado) 
Recebimentos de vendas
Recebimentos de prestações e outros - convênios 
Recebimentos de prestações e outros - SPDA

Outros recebimentos
Desbloqueio judiciais
Recebimentos de subvenção para investimentos

(-) Pagamentos de salários
(-) Pagamentos de tributos incidentes sobre vendas
(-) Pagamentos de despesas operacionais
(-) Pagamentos de processos judiciais contingenciados ou não

(-) Pagamentos de despesas antecipadas

(-) Pagamentos de prestações recebidas e demais gastos - convênios - 
    retornos

(-) Deduções e demais despesas relativas aos recebimentos de vendas

    sobre o lucro

(-) Bloqueios judiciais
(-) Retenções de tributos

(-) Devolução de recursos ao acionista controlador relativo à subvenção 
    para investimentos

    Projeto Redenção     _______ _________
Caixa Consumido na Atividade Operacional   (65.193)  (72.059)     _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de recursos do acionista controlador     _______ _________
Caixa Gerado na Atividade de Financiamento   53.734   57.720     _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
     _______ _________
Caixa Consumido na Atividade de Investimento   (167)  (1.901)     _______ _________
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL NO PERÍODO   (11.626)  (16.240)     _______ _________
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO   131.357   147.597      _______ _________
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO   119.731   131.357     _______ _________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2019 - (Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (Em Milhares de Reais)

       Reserva de Prejuízos Lei Municipal
 Descrição  Nota  Capital Social  Reavaliação   Acumulados  n° 11.632/94 FMH   Total_________________________________________________________  _____ ____________ ___________ ___________ _______________ _________

 908.389 

 (5.454)
 (2.203)

 (24.729)
91 

 (221)
 223 
 (88)      ____________ ___________ ___________ _______________ _________

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (antes dos ajustes)     898.695   95.225   (709.013)  591.101   876.008      ____________ ___________ ___________ _______________ _________
Lucro do Exercício     -  -  88.378  -   88.378      ____________ ___________ ___________ _______________ _________
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (ajustado)     898.695   95.225   (620.635)  591.101   964.386       ____________ ___________ ___________ _______________ _________
Reversão de reserva de reavaliação      - (56.534) -     (56.534)      ____________ ___________ ___________ _______________ _________
Prejuízo do Exercício     -  -  (396.091)  -   (396.091)      ____________ ___________ ___________ _______________ _________
Saldos em 31 de dezembro de 2019     898.695   38.691   (1.016.726)      591.101   511.761      ____________ ___________ ___________ _______________ _________

1. CONTEXTO OPERACIONAL________________________________________________________________________________
A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) é uma sociedade de economia 

população, através de projetos e ações de apoio habitacional e programas especiais, com destaque 

daqueles implementados no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação, em especial, PROVER, 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS________________________________________________________________________________

práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS________________________________________________________________________________

3.1. Base de Elaboração

3.2. Instrumentos Financeiros
3.2.1. Caixa e equivalentes de caixa

3.2.2. Mutuários a Receber (circulante e não circulante) - Correspondem ao saldo a receber 
de mutuários adquirentes de unidades habitacionais registrados pelo seu valor de custo acrescido 

recebimentos, prevista para o ano - calendário seguinte, os valores registrados no ativo não circulante 

3.2.3. FCVS a Receber (não circulante) - 

3.2.4. Ajustes a Valor Presente

3.3. Estoques - S

3.4. Imobilizado 
Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos 

3.5. Provisões, ativos e passivos contingentes

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são objeto 

As provisões de contingências correspondem à estimativa para eventuais perdas prováveis nas questões 
que envolvem demandas judiciais, cujos valores relativos aos respectivos processos, encontram-se 

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, 

3.6. Impostos Diferidos

3.7. Capital Social 
3.8. Subvenções e Assistências Governamentais

3.9. Reconhecimento de receita de vendas

bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos 

A Companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das 

3.10. Estimativas e julgamentos relevantes 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA________________________________________________________________________________
     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
      (Ajustado)

Bancos conta movimento

Disponibilidade  119.731 131.357     _________ __________

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
      (Ajustado)
Banco do Brasil

Santander
Indisponibilidade  7.743 7.164     _________ __________
Dentre as disponibilidades apresentadas, há recursos vinculados, cuja movimentação ou resgate estão 

A seguir são apresentadas as disponibilidades por vinculação de recurso: 
      Vinculação                              Origem 31/12/2019 31/12/2018__________________ ____________________________________ _________ __________
      (Ajustado)

     _________ __________
Subtotal  73.376 83.590
     _________ __________
Total  119.731 131.357     _________ __________     _________ __________

5. PRESTAÇÕES A RECEBER/MUTUÁRIOS A RECEBER________________________________________________________________________________
Correspondem ao saldo a receber de mutuários adquirentes de unidades habitacionais registrados pelo 

 calendário seguinte, os valores registrados 

     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
Prestações emitidas a receber
Saldo devedor vencido 
Saldo devedor vincendo
     _________ __________
Total  339.367 332.498     _________ __________     _________ __________

     _________ __________
Total  339.367 332.498     _________ __________     _________ __________
6. CONTAS A RECEBER________________________________________________________________________________
     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
Particulares
Permissões de uso de lojas comerciais (i)
     _________ __________
Governo

     _________ __________
Outros

Conta controle - Contratos não implantados (iv)     _________ __________
Total  27.688 21.089     _________ __________     _________ __________

versa, decorrentes de arrecadação de carteira mista (empreendimentos com participação das duas 

7. BENS DESTINADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO________________________________________________________________________________

                              Descrição 31/12/2019 31/12/2018________________________________________ ___________________ ___________________
  (Ajustado)
     Quantidade Valor Quantidade Valor     __________ _______ __________ _______

Total de unidades a serem comercializadas  17.146 236.832 13.661 181.863     __________ _______ __________ _______
     __________ _______ __________ _______
Total de unidades a serem comercializadas 
 após ajuste  17.146 211.390 13.661 181.863     __________ _______ __________ _______

Total de unidades disponíveis para 
 comercialização  9.677 107.540 5.976 51.511     __________ _______ __________ _______     __________ _______ __________ _______

8. PROJETOS EM FASE DE DESENVOLVIMENTO________________________________________________________________________________

                                                    Descrição  31/12/2019 31/12/2018________________________________________________________  _________ _________
      (Ajustado)

Recursos COHAB
     _________ _________
Totais  17.484 239.734     _________ _________     _________ _________
9. ÁREAS DESTINADAS A EDIFICAÇÕES OU URBANIZAÇÕES________________________________________________________________________________
9.1 TERRENOS

                                             Descrição  31/12/2019 31/12/2018________________________________________________________  _________ _________
      (Ajustado)
Custo de Aquisição

     _________ _________
Total  4.621 321.202     _________ _________     _________ _________
9.2 DESAPROPRIAÇÕES EM ANDAMENTO

desapropriação de áreas, mas que não há decisão judicial transitada em julgado, e que poderão ser 

10. OUTRAS CONTAS A RECEBER________________________________________________________________________________
10.1. Circulante
                                             Descrição  31/12/2019 31/12/2018________________________________________________________  _________ _________
      (Ajustado)
Tributos a Compensar

Valores a Receber     _________ _________
Totais  14.545 16.952     _________ _________     _________ _________
10.2. Não Circulante
                                             Descrição  31/12/2019 31/12/2018________________________________________________________  _________ _________
      (Ajustado)

Retenções Judiciais (indisponibilidades bancárias)
     _________ _________
Totais  38.248 33.533     _________ _________     _________ _________
11. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS (NÃO CIRCULANTE)________________________________________________________________________________

b) Do crédito junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.

 

continua...
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COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO 
DE SÃO PAULO - COHAB-SP

C.N.P.J. 60.850.575/0001-25
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 

de novação, no cancelamento dos processos de novação que estavam em andamento e mudança de 

12. INVESTIMENTOS________________________________________________________________________________

A Companhia é proprietária de um terreno atualmente ocupado pela Companhia de Engenharia e 

A composição dos investimentos é a seguinte:  31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
      (Ajustado)

Participações societárias     _________ __________
Total  118.782 106.252     _________ __________     _________ __________
13. IMOBILIZADO________________________________________________________________________________
 Movimento em 2019 31/12/2019 31/12/2018 _______________________________ _________ _________
   (Ajustado)
                     Bens  Custo Depreciação Impairment Líquido Líquido_________________________  ______ ___________ __________ _________ _________
Terrenos

Equipamentos de construção
Outras instalações     ______ ___________ __________ _______ _______
Totais  7.780 (4.832) (75) 2.873 3.021     ______ ___________ __________ _______ _______     ______ ___________ __________ _______ _______
Taxas anuais de depreciação: 

14. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS________________________________________________________________________________
 14.1. Passivo circulante 14.2. Passivo não circulante * ____________________ _________________________
     31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018     _________ _________ _________ _________
Impostos e contribuições a recolher
 Contribuição Previdenciária

 

 Outros     _________ _________ _________ _________
Total  4.877  4.328  35.925  34.412     _________ _________ _________ _________     _________ _________ _________ _________

15. RECEBIMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA________________________________________________________________________________

da assinatura do contrato de compra e venda da unidade habitacional e relaciona-se com as unidades 

16. VALORES E CRÉDITOS A REPASSAR________________________________________________________________________________
          Credor                     Descrição 31/12/2019 31/12/2018_________________ _____________________________ _________ __________
      (Ajustado)

     _________ __________
Total  118.823 135.556     _________ __________     _________ __________

     _________ __________
Total  118.823 135.556     _________ __________     _________ __________
17. OUTRAS CONTAS A PAGAR ________________________________________________________________________________
     31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
      (Ajustado)

Obrigações Trabalhistas (i)

Outras contas a pagar (iii)
Acordos Judiciais (iv)
Parcelamentos Administrativos (v)    _________ _________
Total  23.004 24.472     _________ _________     _________ _________

    _________ _________
Total  23.004 24.472     _________ _________     _________ _________

             Processo            Credor                        Tipo_______________________ __________________ ____________________________

18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E OUTRAS CONTINGÊNCIAS POSSÍVEIS________________________________________________________________________________

18.1. PROVISÕES COMO PROVÁVEIS PERDAS
A Companhia é parte em diversas ações judiciais decorrentes do curso normal de suas operações, 

Passivo circulante e não circulante  31/12/2019 31/12/2018     _________ __________
      (Ajustado)

Processos trabalhistas
     _________ _________
Total  103.647 157.003     _________ _________     _________ _________
Passivo circulante
Passivo não circulante     _________ _________
Total  103.647 157.003     _________ _________     _________ _________
Movimentação ocorrida  no exercício   31/12/2019 31/12/2018     _________ _________
       (Ajustado)
Saldo inicial  157.003 160.440

Pagamentos
 (52.376) (7.276)     _________ _________
 103.647 157.003     _________ _________     _________ _________

18.2. CONTINGÊNCIAS COM POSSÍVEIS PERDAS

       Atualizações e
_____________________________  _________ _________ ______________ _________

Processos trabalhistas
     _________ ________ ______________ _________
Total  67.477 120 722.926 790.523     _________ ________ ______________ _________     _________ ________ ______________ _________
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO________________________________________________________________________________
19.1. CAPITAL SOCIAL

19.2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

quadro a seguir:
               Ajuste                                        Descrição Valor_________________________ ______________________________________________ ______

_________________________ ______________________________________________ ______
Total  (32.381)    ______    ______
(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

19.3. LEI MUNICIPAL N° 11.632/94 - FMH

Subvenções para Investimentos

 
20. APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)________________________________________________________________________________
20.1. PADRÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE
A DRE publicada atende as disposições contidas no Pronunciamento Técnico do CPC, a qual determina 
que as quantias cobradas por conta de terceiros - tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens 
e serviços e, tributos sobre o valor adicionado - não devem ser computadas como receita na divulgação 

Demonstração do Resultado do Exercício  31/12/2019 31/12/2018     _________ _________
Receita Operacional Bruta

( = ) Valor Total  77.598 85.112     _________ _________     _________ _________
( - ) Deduções da Receita Operacional Bruta:

(=) Receita Operacional Líquida  70.421 77.239     _________ _________     _________ _________

(=) Valor Líquido das Demais Receitas  2.455 2.742     _________ _________     _________ _________
21. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS LÍQUIDAS________________________________________________________________________________
     31/12/2019 31/12/2018     _________ _________

Processos judiciais não contingenciados

Depreciações 
Despesa com eventos e viagens

Outras Despesas Operacionais

Subvenção para Custeio
Reversão de obrigações provisionadas
Recomposição de ativos

Remunerações Diversas

Aluguel de área comercial     _________ _________
Total  (316.269) 153.598     _________ _________     _________ _________
(1)  
(2) e (4)

(3) 
(5) 

22. DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS________________________________________________________________________________
22.1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

  sendo seus recursos 

Ativo Resumido  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ _________
      (Ajustado)
Circulante
Não circulante     _________ _________
( = ) Total  437.381 614.485     _________ _________     _________ _________
Passivo + PL Resumidos  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ _________
Circulante
Não circulante
     _________ _________
( = ) Total  437.381 614.485     _________ _________     _________ _________
Demonstração de Resultado Resumida  31/12/2019 31/12/2018_________________________________________________________  _________ _________
Receitas Operacionais
(-) Custos e Despesas Operacionais     _________ _________
(=) Lucro / (Prejuízo) do Exercício  (173.809)  17.500     _________ _________     _________ _________
22.2 COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

ATIVO   2019 2018_________________________________________________________  _________ _________
CIRCULANTE    (Ajustado) 

Bancos Conta Movimento

Prestações a Receber
Contas a Receber
Outras Contas a Receber
Despesas Antecipadas     _________ _________
        138.314   144.903     _________ _________
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Mutuários a Receber

Desapropriação em Andamento
Outras Contas a Receber     _________ _________
        379.541   689.769     _________ _________
Investimentos
Imobilizado
Intangível     _________ _________
        78.386   78.489     _________ _________
        457.927   768.258     _________ _________
TOTAL DO ATIVO   596.241   913.161     _________ _________     _________ _________
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2019 2018 _________________________________________________________  _________ _________
CIRCULANTE   (Ajustado) 

Seguros a Pagar
Créditos a Repassar
Outras Contas a Pagar

Provisão para Contingências      _________ _________
       125.607   182.962     _________ _________
NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo 
Tributos a Pagar
Valores a Repassar
Outras Contas a Pagar
Provisão para Contingências

     _________ _________
        287.440   284.520      _________ _________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
Capital Social
Reserva de Reavaliação
     _________ _________
        183.194   445.679     _________ _________
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO   596.241   913.161     _________ _________     _________ _________

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais)

RECEITA OPERACIONAL  2019 2018     _________ _________
De Produção

     _________ _________
        39.880   36.607     _________ _________
(-) CUSTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 
De Produção

     _________ _________
        (18.789)  (10.445)     _________ _________
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO    21.091   26.162     _________ _________
(±) RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
Pessoal e Encargos Sociais
Serviços de Terceiros
Despesas de Materiais
Tributárias

Outras Receitas e Outras Despesas     _________ _________
        (254.733)  42.718     _________ _________
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS   (233.642)  68.880     _________ _________
(±) RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS 
     _________ _________
(=) RESULTADO (PREJUÍZO)/LUCRO DO EXERCÍCIO   (222.281)  70.879     _________ _________     _________ _________

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais) 

      Nota 2.019 2.018     ____ _________ _________
     _________ _________

Outros resultados abrangentes     10.448   75.376      _________ _________
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO    (211.833)  146.255      _________ _________     _________ _________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 2019 - (Em Milhares de Reais)

     Capital Reserva de Prejuízos
                            Descrição   Social   Reavaliação   Acumulados   Total_______________________________________  _______ __________ ___________ _______ 
Saldos em 31 de dezembro de 2017   898.695   75.376   (574.546)  399.525 

       
 (24.729)

 90 
 (220)
 223 
 (88)     _______ __________ ___________ _______ 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
 (antes dos ajustes)   898.695   75.376   (599.270)  374.801     _______ __________ ___________ _______ 

70.878      _______ __________ ___________ _______ 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (ajustado)   898.695   75.376   (528.392)  445.679     _______ __________ ___________ _______ 
Reversão de reserva de reavaliação (40.204)

(222.281)     _______ __________ ___________ _______ 
Saldos em 31 de dezembro de 2019   898.695   35.172   (750.673)  183.194     _______ __________ ___________ _______ 

 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

     2019 2018     _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    (Ajustado) 
Recebimentos de vendas
Recebimentos de prestações e outros - convênios 
Recebimentos de prestações e outros - SPDA

Outros recebimentos
Desbloqueio judiciais
Recebimentos de subvenção para investimentos

(-) Pagamentos de salários
(-) Pagamentos de tributos incidentes sobre vendas
(-) Pagamentos de despesas operacionais
(-) Pagamentos de processos judiciais contingenciados ou não

(-) Pagamentos de despesas antecipadas

(-) Pagamentos de prestações recebidas e demais gastos - convênios - 
    retornos
(-) Pagamentos de gastos de responsabilidade da SPDA
(-) Deduções e demais despesas relativas aos recebimentos de vendas

    sobre o lucro

(-) Bloqueios judiciais
(-) Retenções de tributos

 

(-) Devolução de recursos ao acionista controlador relativos à subvenção 
    para investimentos

    Projeto Redenção     _______ _________
Caixa Consumido na Atividade Operacional   (63.777)  (58.589)     _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de recursos do acionista controlador     _______ _________
Caixa Gerado na Atividade de Financiamento   53.734   57.720      _______ _________
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
     _______ _________
Caixa Consumido/Gerado na Atividade de Investimento   (167)  (1.901)     _______ _________
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL NO PERÍODO   (10.210)  (2.770)     _______ _________
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO   108.387   111.157      _______ _________
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO   98.177   108.387     _______ _________
23. PARTES RELACIONADAS________________________________________________________________________________

23.1. Remuneração da Administração

estão demonstrados a seguir:
 2019 2018 Ajustado _________________________________ _________________________________
     Conselho de Diretoria Conselho Conselho de Diretoria Conselho
     Administração Executiva Fiscal Administração Executiva Fiscal     _____________ _________ ________ _____________ _________ _________

23.2. Saldos com partes relacionadas

     Nome da parte                                 Relacionamento 2019 2018___________________ _____________________________________________ _____ _____
Secretaria Municipal  Contrato de prestação de serviços de gestão de créditos

23.3. Serviços prestados por partes relacionadas

     Nome da parte                                 Relacionamento 2019 2018___________________ _____________________________________________ _____ _____
PRODAM-SP Contrato de prestação de serviços na área de Tecnologia 

24. PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS________________________________________________________________________________

24.1

24.2. 

ocupadas irregularmente, paralisação da obra sem previsão de retorno, empreendimentos em estudo 

24.3.

sobre a situação atual dos terrenos totalmente invadidos e áreas remanescentes que não podem ser 

perdas estimadas e tal redução é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser 

25. EVENTOS SUBSEQUENTES________________________________________________________________________________

A Companhia, por ser empresa estatal dependente, entra na consolidação das demonstrações contábeis 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3

Sócio Responsável
CRC2SP023856/O-1

Principais Assuntos de Auditoria

1. Processos judiciais e contingências

2. Provisão Para Perdas de bens imóveis destinados para vendas, comercializações ou construções

Outros assuntos
Demonstrações Contábeis Individuais

Demonstrações contábeis anterior

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Campinas/SP, 28 de maio de 2020

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO 
DE SÃO PAULO - COHAB-SP

C.N.P.J. 60.850.575/0001-25
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 

continuação

AE POLYCAR FREIOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA torna público que requereu a
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo a Licença Previa,
Instalação e Operação para fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios
de veículos automotores a Rua Olho D’Água do Borges. Nº 888, Vila Silvia, São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013572-32.2016.8.26.0006O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). ARIELLE
ESCANDOLHERO MARTINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COURO DA MODA ACESSÓRIOS
LTDA ME, CNPJ 00.452.006/0001-08,LEONARDO NIMTZ CAMPOLONGO, RG 34.820.138-2, CPF/MF
407.998.848-63, que por parte de Vicente Frangella lhes foi proposta uma ação de Despejo por Falta de
Pagamento referente ao imóvel localizado na Rua Domingos Cubas, 90, Vila Buenos Aires, Cep: 03735-
020,São Paulo/SP, que foi convertida para ação de Procedimento Comum Cível face a desocupação do imóvel
e imissão do autor na posse do mesmo. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, SP.  J – 09 e 10/07

Sapucaí Mirim S.A.
CNPJ/ME nº 09.123.76 4/0001-49

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Sapucaí Mirim S.A., (“Companhia”), nos termos dos Artigos 9º e 10 do Estatuto 
Social da Companhia e da Cláusula 3.3 do Acordo de Acionistas, a comparecerem na Rua Elvira 
Ferraz, nº 250, conjunto 815, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP04552-040, ou, alternativamente,
através de link a ser disponibilizado aos acionistas pelo Presidente do Conselho de Administração (com 
antecedência mínima de 24 horas da data da reunião), por e-mail, com fundamento na Medida 
Provisória nº 931/2020 e na Instrução Normativa DREI nº 79/2020, no dia 17 de julho de 2020, às 
11h00m primeira convocação, e, em segunda convocação, no dia 23 de julho de 2020, às 11h00m,
nos termos do Artigo 124, § 1º, I, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), para deliberação 
sobre as seguintes matérias que compõem a “Ordem do Dia”, conforme Instrução CVM nº 341/2000: 
Aprovar o ajuizamento de uma ação de responsabilidade civil, contra os administradores da Companhia 
(diretores e membros do Conselho de Administração), referente ao acordo realizado irregularmente em 
nome na Companhia no Procedimento Arbitral CMA 575/2018-JCA, e aprovar a contratação de 
escritório de advocacia para a representação dos interesses da Companhia, com fundamento no Artigo 
159 da Lei nº 6.404/1976; e, Outros assuntos de interesse geral da Companhia. O Presidente do 
Conselho de Administração determina o comparecimento de todos os acionistas, os quais receberão 
cópia deste Edital de Convocação, que será igualmente publicado conforme exigência legal, para que 

Face a importância dos assuntos 
a serem tratados e o caráter de urgência da ordem do dia, pedimos a todos os acionistas seus 
melhores esforços no sentido de comparecerem e participarem das deliberações. São Paulo, 08 de 
julho de 2020. Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço - Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0010185-96.2020.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) COOPERATIVA HABITACIONAL DE CAMPO LIMPO, CNPJ 49.465.792/0001-69, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Conjunto Habitacional Parque Residencial 
Palmares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$34.558,94 (em abril/2020), 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.                                   [08,09] 
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INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1021357-20.2017.8.26.0100 O MM Juíz HENRIQUE DADA
PAIVA da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. F AZ SABER a Violeta Morales Gonzalez, portadora da
cédula de identidade RNE nº Y048082- 6-SE/DPMAF/DPF, e devidamente inscrita no CPF/MF nº 148.998.988-
94, Ação: Execução de Título Extrajudicial, por parte Condomínio Edifício Xiv Bis,Encontrando-se a reqda em
lugar ignorado determinou-se sua INTIMAÇÃO da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo
Sistema BacenJud, no valor de 15.143,94 representada por (Espécies de Títulos de Crédito) por intermédio
do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze)
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital , nos termos do artigo (257
NCPC) J - 08 e 09/07
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Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO JOSE PEREIRA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG
3193932068, CPF 657.397.525-15, que lhe foi proposta uma ação de Requerimento de Apreensão de Veículo
por parte de Paula Moas, objetivando o bloqueio administrativo no Detran, cumulado com busca e apreensão
do veículo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS J - 08 e 09/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002251-60.2020.8.26.0011 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO
HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) W. TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA ME (NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. WAGNER SOUZA TAQUINI), CNPJ
14.578.894/0001-06, com endereço à Rua Antonio Ferreira da Silva, CASA 12, Basillio Pimenta, CEP 29302-
545, Cachoeiro de Itapemirim - ES que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 27.795,83,
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. J - 08 e 09/07

��������������	
����������������������������������������������������������������� !"#�$��%&��"'&"()
%$���*�+$'$��,-&./�%)�0)')��&1('$.��,-&./��2($%)�%&��3)�$!.)/��'�$����$1"&.$�$##&()��&1&F5"1&��)18&"E3)/�1$
7)'6$�%$��&"/�&(8��0�����9���$�)������������������/��0��1���B����B�������/�=!&� .5&� 7)"�?')?)2($�!6$�$E3)
%&��J��;	
������@�;����J��� ;������� ?)'� ?$'(&� %&�4����������S����������+��������A;��� ?$'$
8)G'$1E$� %&��L������/��� $(O� ��<��<����/� '&?'&2&1($%)2� ?&.$2� 2&F!"1(&2� 1)($2� &� .)(&2T� �������� ��� ����� ��/
��������B����������/������������������/������������������/��������������������&��������������������
�18)1('$1%)�2&�)�&>&8!($%)�&6�.!F$'�"18&'()�&�13)�2$G"%)/�7)"�%&(&'6"1$%$�$�2!$�����	
�/�?)'�������/�?$'$�=!&/
1)�?'$#)�%&����%"$2/�8)1($%)2�$?H2�)�%&8!'2)�%)�?'$#)�%&2(&�&%"($./�?$F!&�)�%OG"()�$8"6$/�%&-"%$6&1(&�$(!$."#$%)/
2)G�?&1$�%&�?&15)'$�&�$-$."$E3)�%&�G&12�2!7"8"&1(&2�?$'$�$�2$("27$E3)�%$�%,-"%$�&/�&6�5$-&1%)�?$F$6&1()�%&1(')
%)�?'$#)/�$�-&'G$�5)1)'I'"$/�7">$%$�&6���P/�2&'I�'&%!#"%$�?&.$�6&($%&Q�&/�=!&'&1%)/�1)�?'$#)�%&��B��=!"1#&��%"$2/
($6GO6�8)1($%)2�7"1%)�)�?'$#)�%&2(&�&%"($./�?)%&'I�)7&'&8&'��6G$'F)2��$'(����B�%)�����)!�&%"%)�%&�$'8&.$6&1()
%$��,-"%$��$'(������&�RR����Q�7"8$1%)�$%-&'("%$�%&�=!&�2&'I�1)6&$%)�8!'$%)'�&2?&8"$.�&6�8$2)�%&�'&-&."$��$'(���B�/
�+�%)�������&'I�)�?'&2&1(&�&%"($.�?!G."8$%)�1$�7)'6$�%$� .&"������������

��������������	
�����������������������������������BB�������������������������������� !"#�$��%&��"'&"()
%$� �*� +$'$� %&� 0$.M18"$2� &��&8!?&'$EU&2�  !%"8"$"2/� %)� 0)')��&1('$.� �,-&./� �2($%)� %&� �3)�$!.)/� �'�$��� �;��
0;������������+�����0��:�/�1$�7)'6$�%$��&"/�&(8��0�����9���$�)��+��������+�	������������;	
����+��
�<�/� �� � ����������<�������/� 8)6� &1%&'&E)� V� �-&1"%$� �$1()� �6$')/� ����/� ��� $1%$'/� 9'))W."1� $!."2($/� ��
��BB�����/� �3)� $!.)� �� �/� =!&� .5&� 7)"� ?')?)2($� !6$� $E3)� %&� &%"%)� %&� 0$.M18"$� ?)'� ?$'(&� %&��&2).!E3)� �88
�&'-"E)2� %&��?)")/� 8)6� 7!1%$6&1()� 1)�$'("F)� ��/� �/� %$� �&"� ������<���B/� ?)'� "6?)1(!$."%$%&�1)�?$F$6&1()� %$�2�
%!?."8$($�2��1�����B/����/����/�=!&�()($."#$6�)�-$.)'�%&��L�������/��/�%&-"%$6&1(&�?')(&2($%$�2����2($1%)�$�'O�&6
.!F$'�"F1)'$%)/�7)"�%&7&'"%$�$�8"($E3)�?)'�&%"($./�?$'$�=!&�&6����%"$2/�$�7.!"'�$?H2�)2����%"$2�2!?'$/�$?'&2&1(&�%&7&2$/
?)%&1%)/�1)2� (&'6)2�%)�$'(����/�?$'IF'$7)�X1"8)�%$��&"�������<���B/�%&?)2"($'�$�=!$1("$�8)''&2?)1%&1(&�$)� ()($.
%)�8'O%"()�'&8.$6$%)/�=!&�%&-&'I�2&'�$(!$."#$%)�$(O�$�%$($�%)�%&?H2"()�8)6�C!')2�&�8)''&E3)�6)1&(I'"$/�$8'&28"%$
%&� 8!2($2/� %&2?&2$2� ?')8&22!$"2� &� 5)1)'I'")2� $%-)8$(,8")2� 7">$%)2� &6� ��P� %)� -$.)'� %)� %OG"()/� 2)G� ?&1$� %&
%&8'&($E3)�%$� 7$.M18"$���3)�2&1%)�8)1(&2($%$�$�$E3)/�)� 'O!�2&'I�8)12"%&'$%)� '&-&./� 8$2)�&6�=!&�2&'I�1)6&$%)
8!'$%)'�&2?&8"$.����?$'$�=!&�?')%!#$�2&!2�&7&"()2�%&�%"'&"()/�2&'I�)�?'&2&1(&��%"($.�$7">$%)�&�?!G."8$%)�1$� 7)'6$
%$��&"��������������$%)�&�?$22$%)�1&2($�8"%$%&�%&��3)�$!.)/�$)2����%&�6$'E)�%&������

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073025-35.2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier
Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ:
47.236.302/0001-27, CONSTANTINO KARACOSTAS, CPF: 050.893.598-90 e MARIA TERESA NOGUEIRA
MORAES, CPF: 075.613.458-79, que BANCO DO BRASIL S/A lhes ajuizou Ação de Cobrança, objetivando
condenar os REQUERIDOS ao pagamento de R$ 1.221.457,47 (um milhão, duzentos e vinte e um mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), corrigidos e acrescido de encargos
legais, referente ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex sob o nº 681.601.363. Assim,
tendo em vista que os réus se encontram em lugar incerto e desconhecido, pelo presente edital, CITA os
requeridos CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA, CONSTANTINO KARACOSTAS e MARIA
TERESA NOGUEIRA MORAES, para, querendo, responderem aos termos desta Ação, no prazo de 15
(quinze) dias, contados do decurso de prazo deste edital, com a ADVERTÊNCIA de que, não contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente na inicial. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente, que será afixado e
publicado no local de costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de
2020. 09 e 10/07

Pátria Terras Agrícola I S.A. - CNPJ/ME nº 27.218.977/0001-36 - NIRE 35.300.501.799
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 05.12.2019, 14hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, sala T, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: 
Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: 1. Ratificar a renúncia: Luís Henrique da Silveira Franciozi, RG 23.410.899-
X, CPF/ME 223.602.748-64 - Diretor Presidente. 2. Eleger: Fauze Barreto Antun, RG 24.149.425-4 SSP/SP, CPF/ME 253.504.038-77 - Diretor Presidente, declara que 
não está impedido de exercer atividade mercantil, com mandato até 11.08.2021, data da atual Diretoria (RCA de 12.08.2019, JUCESP 480.225/19-9, 09.09.2019). A 
Diretoria passará a ter a seguinte composição: Fauze Barreto Antun - Diretor Presidente; Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente; e Rafael Freitas de Aguiar 
- Diretor Financeiro. Nada mais. JUCESP nº 34.347/20-3 em 17.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola I S.A. - CNPJ/ME nº 27.218.977/0001-36 - NIRE 35.300.501.799
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 12.08.2019

Data, hora, local: 12.08.2019, 09hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala T, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Olim-
pio Matarazzo Neto, Secretário: Antonio Fernando Checchia Wever. Deliberações aprovadas: Eleição/reeleição de 03 membros para o Conselho de Administração, 
com mandato de 02 anos, com prazo até 11.08.2021: • Reeleição: Olímpio Matarazzo Neto, RG 5.396.438 SSP/SP, CPF/ME 010.076.218-26 - Presidente. • Eleição: 
Fauze Barreto Antun, RG 24.149.425-4 SSP/SP, CPF/ME 253.504.038-77 - Vice-Presidente; e • Reeleição: Antonio Fernando Checchia Wever, RG 12.147.128 SSP-
-SP, CPF/ME 086.579.608-42 - membro efetivo, todos brasileiros e residentes em São Paulo/SP, os quais declaram que não estão impedidos de exercer atividades 
mercantis. Nada mais. JUCESP nº 480.224/19-5 em 09.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola I S.A. - CNPJ/ME nº 27.218.977/0001-36 - NIRE 35.300.501.79-9
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 12.08.19, 14hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala T, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olimpio Ma-
tarazzo Neto, Secretário: Antonio Fernando Checchia Wever. Deliberações aprovadas: 1. Eleição e reeleição de 03 membros para a Diretoria, mandato de 02 anos, até 
11.08.21: • Eleição: Luís Henrique da Silveira Franciozi, RG 23.410.899-X, CPF/ME 223.602.748-64 - Diretor Presidente; e Marcelo Lourenço Jensen, RG 15.737.347-2, CPF/
MF 070.075.928-05-Diretor Vice-Presidente; e Reeleição: Rafael Freitas de Aguiar, RG 11.106.095-0 IFP/RJ, CPF/MF 000.804.017-67 - Diretor Financeiro, os quais declaram 
não estarem impedidos de exercerem atividades mercantis. 2. A Diretoria será composta: Luís Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; Marcelo Lourenço Jensen - 
Diretor Vice-Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. Nada mais. JUCESP 480.225/19-9 em 09.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Pátria Terras Agrícola II S.A. - CNPJ/ME nº 27.212.303/0001-24 - NIRE 35.300.501.72-1
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 5.12.2019, 15hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, sala X, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olimpio Ma-
tarazzo Neto, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: 1. Ratificar a renúncia Luís Henrique da Silveira Franciozi, brasileiro, RG 23.410.899-X, CPF/ME 
223.602.748-64 - Diretor Presidente. 2. Eleger: Fauze Barreto Antun, brasileiro, RG 24.149.425-4 SSP/SP, CPF/ME 253.504.038-77 - Diretor Presidente, ora eleito declara que 
não está impedido de exercer atividade mercantil, com mandato até 11.08.2021, data de término do mandato atual da Diretoria, nos termos da RCA de 12.08.2019, JUCESP 
481.947/19-0, em 09.09.2019. Assim, a Diretoria passará a ter a seguinte composição: Fauze Barreto Antun, Diretor Presidente; Marcelo Lourenço Jensen, Diretor Vice-Presi-
dente; e Rafael Freitas de Aguiar, Diretor Financeiro. Nada mais. JUCESP nº 33.588/20-0 em 16.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola II S.A. - CNPJ/ME nº 27.212.303/0001-24 - NIRE 35.300.501.72-1
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 12.08.2019

Data, hora, local: 12.08.2019, 10hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala X, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Olimpio Mata-
razzo Neto, Secretário: Antonio Fernando Checchia Wever. Deliberações aprovadas: 1. Eleição e reeleição, de 03 membros para o Conselho de Administração, com mandato 
de 02 anos, com prazo até 11.08.2021: • Reeleição de Olímpio Matarazzo Neto, RG 5.396.438 SSP/SP, CPF/ME 010.076.218-26 - Presidente. • Eleição de Fauze Barreto An-
tun, RG 24.149.425-4 SSP/SP, CPF/ME 253.504.038-77 - Vice-Presidente; e • Reeleição de Antonio Fernando Checchia Wever, RG 12.147.128 SSP-SP, CPF/ME 086.579.608-
42 - membro efetivo, todos brasileiros e residentes em São Paulo/SP. 2. Os conselheiros ora eleitos/reeleitos declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercan-
tis. Nada mais. JUCESP nº 481.946/19-6 em 09.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pátria Terras Agrícola II S.A. - CNPJ/ME nº 27.212.303/0001-24 - NIRE 35.300.501.72-1
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 12.08.19, 15hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar, Sala X, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olimpio Ma-
tarazzo Neto, Secretário: Antonio Fernando Checchia Wever. Deliberações aprovadas: 1. Eleição e reeleição, de 03 membros para Diretoria, mandato de 02 anos, até 11.08.21: 
• Eleição: Luís Henrique da Silveira Franciozi, RG 23.410.899-X, CPF/ME 223.602.748-64 - Diretor Presidente; e Marcelo Lourenço Jensen, RG 15.737.347-2, CPF/MF 
070.075.928-05-Diretor Vice-Presidente; e Reeleição: Rafael Freitas de Aguiar, RG 11.106.095-0 IFP/RJ, CPF/MF 000.804.017-67 - Diretor Financeiro, os quais declaram não 
estarem impedidos de exercerem atividades mercantis. 2. A Diretoria será composta: Luís Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; Marcelo Lourenço Jensen - Dire-
tor Vice-Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro. Nada mais. JUCESP 481.947/19-0 em 09.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A. - CNPJ/ME nº 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 01.11.2019

Data, hora, local: 01.11.2019, 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, Térreo, Sala 1, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Sr. Lucas Quintas Ra-
del. Deliberações aprovadas: (i) Aumento do Capital Social dos atuais R$ 225.616.695,00 para R$ 275.821.220,00, 
sendo tal aumento no valor R$ 50.204.525,00, mediante a emissão de 50.204.525 novas ações com valor nominal de 
R$1,00 cada. As ações serão emitidas e integralizadas pela acionista Solvi Participações S.A., neste ato, com expressa 
anuência da acionista Servy Participações S.A., que renuncia seu direito de preferência, mediante a conferência dos se-
guintes bens: a) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), contabilizado em 30.01.2019, no valor total 
de R$ 42.204.525,35, sendo desprezados os centavos; e b) R$ 8.000.000,00, em moeda corrente nacional. (ii) Alterar 
o  caput do Artigo 5º do Estatuto: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda cor-
rente nacional, é de R$ 275.821.220,00, dividido em 275.821.220 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.11.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. - Cel-
so Pedroso e Patricia Bicudo Barbosa, Servy Participações S.A. - Lucas Quintas Radel e Célia Maria Bucchianeri 
Francini Vasconcellos. JUCESP nº 211.439/20-4 em 17.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BARI Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.00363591

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/04/2020, às 14:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro; Secretária: Ana Carolina
Marcondes. Deliberações: (i) a reeleição dos alguns dos atuais diretores para um mandato de mais 03 anos, quais sejam: Sr. Luiz Carlos de Menezes, para 
o cargo de Diretor Presidente; Sr. Evaldo Leandro Perussolo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, e; a Sra. Ana Carolina Valentim 
Marcondes, para o cargo de Diretora Jurídica; (ii) a fixação da remunerção indivídual dos Membros da Diretoria fica aprovada pelos Membros do Conselho. 
Os membros da Diretoria possuem escritório na Cidade de São Paulo/SP. Nada mais. São Paulo, 30/04/2020. Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro - 
Presidente; Ana Carolina Marcondes - Secretária. JUCESP nº 213.575/20-6 em 22/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BARI Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.00363591

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2020, às 10h, na sede social. Presença: Totalidade: Mesa: Presidente: Evaldo Leandro Perussolo; Secretária: Ana Carolina Marcondes.
Deliberações: A reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. (a) Enio Fornea; (b) Ivo Luiz Roveda; e, (c) Rodrigo 
Oliveira de Araújo Pinheiro, na qualidade de Presidente do Conselho. Os membros do Conselho de Administração possuem escritório na Cidade de São 
Paulo/SP. O resultado apurado no exercício encerrado em 31/12/2019, a Administração informa que a Companhia apurou resultado positivo no montante 
de R$ 502.975,14 e destinou para distribuição de dividendos em conformidade com o Estatuto Social. Nada mais. São Paulo, 30/04/2020. Evaldo Leandro
Perussolo - Presidente; Ana Carolina Marcondes - Secretária. JUCESP nº 213.583/20-3 em 22/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.
C.N.P.J. 49.912.199/0001-13

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 
31/07/2020, às 10:00h, na sede social da Sociedade, de modo exclusivamente digital, por meio da 
plataforma Google Meet (https://meet.google.com), por meio de link a ser enviado juntamente das 
instruções para acesso e participação da mesma, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 
AGO: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo de 31/12/2019; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício;  
c) Pagamento de Dividendos; d) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros titulares e seus 
suplentes. AGE: a) Aumento do Capital Social e consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social. 
As deliberações acima serão realizadas via Boletim de Voto a Distância, conforme previsto na IN DREI  
nº 79, de 14/04/2020. Para participação, os acionistas deverão enviar ao endereço da Sociedade,  
o Boletim de Voto a Distância completamente preenchido e assinado, com antecedência mínima de  
15 dias úteis, juntamente de cópia autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH 
ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) ou, preferencialmente, via e-mail, 
no endereço assembleia2020@penha.com.br. A partir da data desta publicação, estarão disponíveis aos 
acionistas na sede social da Sociedade, cópias do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, as quais também serão 
encaminhadas através do e-mail de cada acionista.

 Itapira, 07 de Julho de 2020
Conselho de Administração

AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF nº 49.911.654/0001-66

Assembleia Geral ordinária - Edital de Convocação
Convocamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
24/07/2020, às 10 horas na sede da Companhia à Rua 15 de Novembro, nº 741/781, Bairro Santo Antô-
nio, na cidade de Itapira-SP, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia (1) Tomar a contas dos admi-

-

(2) (3) Deliberar sobre o funcionamento do 
(4)  

Márcio Fernando Nogueira - Diretor Presidente.                                                                                             (09,10,11)

CNPJ/MF nº 46.155.487/0001-82

Convocamos os Srs. acionistas a se reunirem em AGO a ser realizada em 31/07/2020, às 10 horas na 
sede da Companhia à Rua 15 de Novembro, nº 741, sobreloja - sala 01, Bairro Santo Antônio, na cida-
de de Itapira/SP, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia (1) Tomar a contas dos administrado-

-

(2) (3) Deliberar sobre o funcionamento do 
(4)  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049207-78.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABDELAZIZ 
MAHMOUD M. M. ELSOBKI, Brasileiro, CPF 238.840.668-46, que Emerson Luis Ribeiro, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, 
para cobrança de R$ 19.445,68 (05/2019), referente ao inadimplemento dos cheques nºs UA-000011, UA-000012 e UA-000013, todos do 
Banco Itaú Unibanco S/A, agencia 8179, c.c. 13746-1, no valor de R$ 5.320,00 cada um. Estando o executado em local ignorado, foi deferida 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1128229-25.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FRIGORIFICO LARISSA LT, CNPJ 00.283.996/0001-90, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando 
condenar a ré ao pagamento de R$ 37.552,59 (dez/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das 
faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Girassol, nº 168, Jardim Primavera, Mauá/ SP (instalação 
MTE0003920 - cliente 1001810), bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica 
que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2020.                           B 09 e 10/07
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Lembre sempre de lavar as mãos

Citação. Prazo 20 dias.Proc.1016690-88.2017.8.26.0100. A 
Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara 
Cível Central/SP.Faz saber a Carlos Martins Ribeiro CPF 
028.689.978-72, que Luciano Nogueira Neto ajuizou ação de 
execução,para cobrança de R$11.282,89(fev/17), referente ao 
Termo de Confissão de Dívida. Estando o executado em lugar 
ignorado,expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo 
supra,pague o débito atualizado,com os honorários de 10% 
reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, 
podendo,nesses 15dias depositar 30%do débito e solicitar o 
parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, 
sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação 
para praceamento de tantos bens quantos bastem para ga-
rantia da execução,nomeando-se curador especial em caso 
de revelia.Será o edital afixado e publicado na forma da lei.[8,9] 
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ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de
MAYARA SANTOS SILVA
FERREIRA Portadora DA carteira
de trabalho nº 056888 série 00398-
SP ao endereço abaixo, no Prazo
de 3 dias. O não comparecimento
caracterizará o abandono de
emprego. Conforme o artigo 482
letra I da CLT. POZITANO
SERVIÇOS GERAIS EIRELI
Av. Felipe Lobo, 129 – Lauzane
Paulista – SP São Paulo, 09 de
Julho de 2020.
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3258-1822

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), que teve a
aplicação adiada por causa da
pandemia do novo coronavírus,
foi remarcado para os dias 17 e
24 de janeiro, na sua versão im-
pressa. A nova data para aplica-
ção das provas foi divulgada na
quarta-feira (8), durante coleti-
va de imprensa transmitida pela
internet, que contou com a pre-
sença do secretário-executivo da
pasta, Antonio Paulo Vogel, que
é o ministro interino, e o presi-
dente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), Ale-
xandre Lopes.

A versão digital do exame
será aplicada nos dias 31 de ja-
neiro e 7 de fevereiro. Já a rea-
plicação das provas está marca-
da agora para os dias 24 e 25 de
fevereiro do ano que vem. Os
resultados serão divulgados no
dia 29 de março.

“Entendemos que essa deci-
são não é uma decisão perfeita
e maravilhosa para todos. Sabe-
mos que não é. Então, buscamos
uma solução técnica, tentando
ver a data que melhor se adequa

a todos”, afirmou Vogel, ao di-
vulgar o novo calendário. Segun-
do ele, a definição das datas foi
construída após diálogo com as
secretarias estaduais de Educa-
ção e entidades que representam
as instituições de ensino supe-
rior, tanto privadas quanto públi-
cas.

Segundo o presidente do
Inep, serão adotadas medidas
sanitárias durante a aplicação das
provas, como uso de álcool gel
e distanciamento adequado en-
tre os estudantes. Os protocolos
sanitários para aplicação das pro-
vas vão gerar um custo adicio-
nal de cerca de R$ 70 milhões
para o governo federal, informou
Alexandre Lopes.

“Estamos prontos para fazer
essa execução em janeiro. Já
estamos adotando as medidas
necessárias, junto ao consór-
cio aplicador, para garantir a
segurança sanitária durante a
aplicação da prova, medidas
relativas ao uso de álcool gel,
uso de máscara, distanciamen-
to e quantidade a alunos nas
salas de aplicação do exame”,
afirmou Lopes.

Consulta pública
Em junho, o Inep chegou a

realizar uma enquete virtual para
saber em quais datas os estudan-
tes gostariam de realizar a pro-
va. Pelo levantamento, 49,7%
dos estudantes preferiam que o
Enem impresso fosse aplicado
em 2 e 9 de maio de 2021 e o
Enem digital em 16 e 23 de
maio. Ao comentar a decisão de
aplicar as provas entre janeiro e
fevereiro, Lopes disse que levou
em conta, além da própria en-
quete, as opiniões das institui-
ções de ensino e das secretarias
de educação.

“A enquete não seria o único
parâmetro para definição da data,
era mais um parâmetro. Enten-
demos que seria muito impor-
tante ouvir os secretários esta-
duais de educação, representados
aqui pelo Consed, como tam-
bém as instituições de ensino
superior, tanto públicas quanto
privadas. Todas as informações
foram levadas em consideração.
Com relação à enquete, mais da
metade dos alunos optaram por
dezembro e janeiro; maio foi
menos de 50% dos alunos, en-

tão, mais da metade dos alunos
preferiu dezembro e janeiro e a
gente também está atendendo
esse público”, argumentou.

Edição extra do Sisu
O ministro interino da Edu-

cação destacou que, caso seja
um desejo das instituições de
ensino, o MEC poderá abrir um
terceiro período de inscrições
no Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) em 2020. Normalmen-
te, o Sisu é aberto duas vezes no
ano, no primeiro e no segundo
semestre.

As inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada (Sisu) de
2020 estão abertas até o dia 10
de julho. Serão oferecidas mais
de 51 mil vagas em instituições
de ensino superior do país.

Pela primeira vez, além dos
cursos de graduação presenciais,
o Sisu 2020.2 vai ofertar vagas
na modalidade a distância (EaD).
Além de ter feito o Enem de
2019, os interessados não po-
dem ter zerado a redação. Estu-
dantes que fizeram o exame na
condição de treineiros também
não podem participar. (Agencia
Brasil)

Brasil tem 1 milhão de casos
recuperados de covid-19

O Brasil atingiu a marca de
um milhão de casos recuperados
de covid-19, a doença causada
pelo novo coronavírus. De acor-
do com os dados mais recentes
do Ministério da Saúde, divulga-
dos na quarta-feira (8), o país
acumula 1.713.160 de casos
confirmados e 67.964 mortes.

Nas últimas 24h, foram adi-
cionadas 1.223 mortes aos re-

gistros oficiais. Há ainda 4.105
óbitos em investigação. O pai-
nel do órgão também trouxe
44.571 novos casos diagnostica-
dos de terça-feira (7) para quar-
ta-feira. Estão em acompanha-
mento no país 624.695 pacien-
tes infectados pelo novo coro-
navírus.

No balanço de terça-feira, o
país contabilizava 66.741 mor-

tes e 1.668.589 casos acumula-
dos de covid-19, desde o início
dos registros.

Em entrevista coletiva reali-
zada na quarta-feira, em Brasí-
lia, a equipe do Ministério da
Saúde apresentou a evolução da
pandemia no país, destacando
uma estabilidade na curva do nú-
mero de mortes e um aumento
na curva dos casos confirmados.

Estados
Os estados com mais mortes

são São Paulo (16.788), Rio de
Janeiro (10.970), Ceará (6.665),
Pernambuco (5.323) e Pará
(5.169). As unidades da Federação
com menos falecimentos pela
pandemia são Mato Grosso do Sul
(134), Tocantins (233), Roraima
(386), Acre (404) e Santa Catari-
na (432). (Agencia Brasil)

Auxílio emergencial elevou padrão de
vida em 23 milhões de domicílios

Em três meses de vigência, o
auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras)
elevou o padrão de vida em mais
de 23 milhões de lares brasilei-
ros, revelou relatório divulgado,
na quarta-feira (8), pela Secreta-
ria de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia. Nos domi-
cílios mais pobres, mais de 93%
da renda vem do benefício social.

A secretaria publicou nota
informativa em que usa dados da
Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (PNAD – Covid-
19) para analisar a abrangência,
a focalização e o efeito sobre a
distribuição de renda do auxílio
emergencial.

De acordo com o texto, a me-
dida conseguiu atender aos obje-
tivos ao se concentrar nos traba-
lhadores informais e nos indivídu-
os, tanto os que estão sem ocupa-
ção como fora da força de traba-
lho, em especial, nas faixas mais
baixas da distribuição de renda.

Segundo a análise, a medida

é fortemente concentrada nos
30% mais pobres da população
brasileira, apesar de denúncias
apuradas pela Controladoria-
Geral da União (CGU) de que
pessoas que não teriam direito
ao auxílio recebem o benefício.
Nos cerca de 23 milhões de do-
micílios com elevação do pa-
drão de vida, informou o relató-
rio, o auxílio emergencial per-
mitiu que os moradores saíssem
do nível habitual de renda a pa-
drões que superam os limites de

extrema pobreza e de pobreza.
“O auxílio emergencial con-

seguiu atingir plenamente os
seus objetivos. O foco na popu-
lação mais pobre e nos trabalha-
dores informais merece desta-
que. Muitas famílias tiveram sua
vida melhorada pelo auxílio, per-
mitindo a adoção de práticas vol-
tadas à prevenção contra a Co-
vid-19 e a elevação do seu pa-
drão de consumo”, informou o
Ministério da Economia em co-
municado. (Agencia Brasil)

Entregadores de
aplicativos pedem

legislação específica
para categoria

Representantes de entrega-
dores de aplicativos, como o
Ifood, Rappi e Uber Eats, se
reuniram na quarta-feira (8)
com o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), para apresentar de-
mandas da categoria. Entre ou-
tros pontos, os entregadores
reclamam das jornadas exaus-
tivas de trabalho, sem descan-
so semanal, que chegam a du-
rar mais de 14 horas e querem
a aprovação de uma legislação
específica para a categoria que
assegure melhores condições
de trabalho.

Em abril de 2019, foram re-
gistrados 5,5 milhões de traba-
lhadores de aplicativo. Além de
uma legislação específica, os
entregadores pleiteiam ainda o
aumento da taxa mínima das
entregas; a fixação de tabela de
preço do frete de entregas; o
fim dos bloqueios e desliga-
mentos das plataformas de en-
trega de forma injusta e sem
justificativas.

Eles também querem mais
segurança no trabalho, com a
criação de seguro e que as pla-
taformas ofereçam gratuita-
mente equipamentos de segu-
rança individual.

O encontro foi uma inicia-
tiva da bancada do PSol na Câ-
mara. Segundo a líder do parti-
do na Casa, Fernanda Melchi-
ona (PSol-RS), ao final da reu-
nião Maia se comprometeu a
criar um grupo de trabalho para
formatar os mais de 20 proje-
tos de lei que tramitam na Casa
para fechar um projeto com as
principais reivindicações da ca-
tegoria. Uma audiência públi-

ca também deve ser realizada
para tratar do tema.

“A reunião com Rodrigo
Maia foi importante para que a
categoria pudesse apresentar as
demandas do movimento e aler-
tar sobre a necessidade de ga-
rantir direitos trabalhistas. A
pandemia tem escancarado a
precarização a que esses traba-
lhadores estão submetidos.
Considero que foi muito produ-
tiva. Agora, vamos continuar as
cobranças e o trabalho em prol
de direitos”, disse Fernanda.

A reunião com o presiden-
te da Câmara ocorreu pouco
mais de uma semana após a ca-
tegoria ter realizado sua pri-
meira paralisação nacional. A
primeira greve aconteceu no
dia 1º de julho. Segundo os en-
tregadores, a categoria planeja
nova paralisação nacional no
próximo dia 25.

Durante a reunião, os tra-
balhadores relataram que mes-
mo com jornadas acima de 14h
horas, ao final do mês eles não
conseguem ganhar um salário
mínimo. Eles também relatam
que, por conta da pandemia, os
serviços de entrega via aplica-
tivos se tornaram um serviço
essencial, e que os trabalhado-
res passaram a ficar mais ex-
postos à contaminação.

“A reunião pareceu favorá-
vel à causa e os próximos pas-
sos, se não tivermos retorno
das reivindicações, será breque
em cima de breque, cada vez
mais forte com mais apoio, até
conseguir conquistas”, disse o
entregador Ralf Alexandre, que
trabalha no Rio de Janeiro.
(Agencia Brasil)

Senado aprova MP que protege
bancos de variações cambiais

O Senado aprovou na quarta-
feira (8) a Medida Provisória
(MP) 930, que altera a tributa-
ção sobre a variação cambial de
investimentos de bancos no ex-
terior. Ao editar a MP, o gover-
no afirmou que o texto dá segu-
rança aos bancos em um perío-
do em que o Real tem oscilado
e perdido valor diante de moe-
das como Euro e Dólar. O texto
vai à sanção presidencial.

A MP protege investimentos
de bancos no exterior, utilizan-

do uma espécie de seguro con-
tra as variações cambiais, o cha-
mado hedge. A variação cambial
do seguro é tributada, mas a par-
te protegida do investimento
não. A MP iguala a tributação
para evitar que a busca por pro-
teção cambial acabe tomando
mais recursos dos bancos.

“A Medida Provisória confe-
re maior segurança jurídica ao
sistema de arranjo de pagamen-
tos ao evitar que os créditos de
lojistas que vendem seus produ-

tos sejam objeto de bloqueios e
medidas que não se relacionem
àqueles contratos”, explicou a
senadora Soraya Thronicke
(PSL-MS), ao mostrar-se favo-
rável ao texto.

Letra Financeira
O texto também autoriza o

Conselho Monetário Nacional
(CMN) a permitir que os bancos
emitam letras financeiras (LFs)
com prazo de resgate inferior a um
ano. Trata-se de títulos executivos
extrajudiciais emitidos por insti-

tuições financeiras. A proposta se
destina a permitir a emissão des-
ses títulos por tempo limitado e
com objetivo exclusivo de uso em
operações de redesconto.

O redesconto é uma opera-
ção de crédito realizada por ins-
tituições financeiras, na condi-
ção de tomadoras, junto ao Ban-
co Central do Brasil, esse na
condição de credor, para sanar
dificuldades de liquidez pelas
quais esteja passando a institui-
ção. (Agencia Brasil)

Povos e comunidades tradicionais
receberam 250 mil cestas de alimentos

Mais de 250 mil cestas de
alimentos já foram doados para
povos e comunidades tradicio-
nais durante a pandemia do novo
coronavírus.

A medida, de caráter emer-
gencial, pretende amenizar os
efeitos da pandemia nas popula-
ções em situação de vulnerabi-
lidade social e, com isso, evitar
que famílias saiam de suas ca-
sas para buscar comida em ou-
tros locais. Os números são do
balanço semanal divulgado pelo
Ministério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos.

Segundo o levantamento, até
a última sexta-feira (3) as ces-
tas foram distribuídas em 22 es-
tados da seguinte forma: Acre

(1,9mil), Alagoas (10,6 mil),
Amazonas (49,3 mil), Amapá
(294), Bahia (38,8 mil), Ceará
(4,8 mil), Maranhão (11,7 mil),
Minas Gerais (14,8 mil), Mato
Grosso (24,1 mil), Mato Gros-
so do Sul (14,4 mil), Pará (12,8
mil), Paraíba (6,3 mil), Pernam-
buco (14,2 mil), Piauí (2,7 mil),
Paraná (12,4 mil), Rondônia (3
mil), Rio Grande do Norte (1,3
mil), Rio Grande do Sul (14,4
mil), Santa Catarina (6,3 mil),
Sergipe (330), São Paulo (3 mil)
e Tocantins (1,1 mil).

Até o final de julho, a Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), responsável pela
distribuição, vai entregar cerca
de 73 mil cestas de alimentos. A

ação é uma parceria entre o Mi-
nistério dos Direitos Humanos,
Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), Secretaria Especial de Saú-
de Indígena (Sesai) e a Conab.

Doação de alimentos
Para garantir as doações, de

R$ 45 milhões destinados ao
ministério, R$ 40 milhões fo-
ram aplicados na aquisição, em-
balagem e distribuição dos pro-
dutos. Após a compra e o empa-
cotamento, parte das cestas é
entregue diretamente pela Conab
nas comunidades quilombolas. O
restante é encaminhado para as
coordenações regionais da Fu-
nai - responsável pela entrega
nas aldeias indígenas.

A ação faz parte do Plano de

Contingência para Populações
Vulneráveis – anunciado pelo
Governo Federal e coordena-
do pelo Ministério dos Direi-
tos Humanos - que prevê o in-
vestimento de R$ 4,7 bilhões
em políticas para minimizar os
efeitos da pandemia do novo
coronavírus.

A ministra Damares Alves
destacou os esforços para
combater os efeitos da pande-
mia. “Esse trabalho conjunto é
fundamental para que a gente
atenda da melhor forma possí-
vel as nossas comunidades in-
dígenas e povos tradicionais.
Unidos, não vamos deixar nin-
guém para trás”, disse. (Agen-
cia Brasil)


