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Pandemia fecha 39,4% das
empresas paralisadas, diz IBGE
Justiça impede fim de auxílio para
atingidos pelo desastre de Mariana
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Covid-19: 80% dos executivos no país
esperam queda na receita em 2020
Página 3

Canadá se
aproxima de
zero em
número de
mortes por
covid-19
As iniciativas do Canadá
para achatar a curva de casos do
novo coronavírus colocaram o
país próximo de zero no número de mortes por covid-19 pela
primeira vez desde março, mas
as autoridades veem sinais preocupantes de possível nova
onda à medid que as províncias suspendem as restrições.
Durante meses, os canadenses seguiram regras rígidas
de saúde pública sobre movimentos sociais, enquanto as
dez províncias fecharam rapidamente grandes partes de suas
economias, aumentaram a realização de testes e a capacidade das unidades de tratamento
intensivo.
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Previsão do Tempo
Sexta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,32
Venda:
5,32
Turismo
Compra: 5,30
Venda:
5,62

EURO
Compra: 6,05
Venda:
6,06

27º C
13º C

Noite
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O Banco Central Europeu
(BCE) deixou inalterada a política monetária como era esperado nesta quinta-feira (16),
dando uma pausa após uma série de medidas extraordinárias
que testaram os limites e ajudaram a zona do euro a permanecer viva durante a recessão
induzida pela pandemia do novo
coronavírus.
Lidando com o maior colapso econômico na memória
viva, o BCE já está comprando
enormes volumes de dívida e
pagando aos bancos para emprestarem seu dinheiro, na esperança de salvar a economia do
bloco até que a Europa esteja
pronta para reabrir após as paralisações sem precedentes por
conta da covid-19. Página 3

MEC: Milton Ribeiro toma
posse e promete diálogo
com educadores

Cerimônia de posse do ministro da Educação, Milton Ribeiro
Em uma cerimônia fechada, no Palácio do Planalto, tomou posse na quinta-feira (16)
o novo ministro da Educação,
Milton Ribeiro. Ele foi nomeado para o cargo na semana
passada. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da covid-19, participou da solenida-

de diretamente do Palácio do
Alvorada por meio de videoconferência, de onde assinou
o termo de posse do novo auxiliar.
Em seu primeiro discurso
no cargo, Ribeiro falou em
abrir um diálogo nacional pela
educação e prometeu priorida-

de para o ensino técnico.
“Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que,
como eu, estão entristecidos
com o que vem acontecendo
com a educação em nosso país,
haja vista nossos referenciais
e colocações no ranking do
Pisa [Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes].
Ainda, através do incentivo a
cursos profissionalizantes,
desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de
trabalho, uma via para que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país”, disse o ministro.
O novo titular do MEC
afirmou que políticas e filosofias educacionais, que considera equivocadas, “desconstruíram
a autoridade do professor em sala
de aula” e disse que vai apoiar iniciativas para recuperar essa autoridade.
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39,4% do total e a maioria,
518,4 mil (99,2%) era de pequeno porte, que são as de até
49 empregados; 4,1 mil (0,8%)
eram de porte intermediário, as
de 50 a 499 empregados; e 110
(0%) de grande porte, que têm
mais de 500 empregados. O setor de Serviços foi o mais atingido. Foram 258,5 mil (49,5%),
seguido do Comércio com 192,0
mil (36,7%), 38,4 mil (7,4%),
da Construção e 33,7 mil (6,4%)
da Indústria.
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SP projeta 26 mil mortes
pelo novo coronavírus até
o fim de julho
Página 2
Dólar e bolsa caem em
dia de ajustes
Em um dia marcado por dados contraditórios sobre a recuperação econômica de vários países, o dólar e a bolsa de
valores caíram. Depois de encostar em R$ 5,40 nos últimos
dois dias, a moeda norte-americana voltou a rondar o nível
de R$ 5,30. A bolsa de valores
reverteu parte dos ganhos dos
últimos dias, mas manteve-se
acima dos 100 mil pontos.
O dólar comercial encerrou a quinta-feira (16) vendido a R$ 5,328, com recuo de
R$ 0,056 (-1,04%). A moeda
começou o dia com leve alta,
mas firmou a tendência de baixa ainda durante a manhã. Na
mínima do dia, por volta das
15h30, chegou a ser vendida a
R$ 5,31. Em 2020, a divisa
acumula alta de 32,77%.
No mercado de ações, o dia
foi marcado pela realização de
lucros, quando os investidores
vendem papéis para embolsa-

rem ganhos recentes. O Ibovespa, principal índice da B3 (a
bolsa de valores brasileira), fechou esta quinta-feira aos
100.553 pontos, com recuo de
1,22%. O indicador seguiu a
bolsa norte-americana. O índice Dow Jones, da bolsa de
Nova York, caiu 0,5%.
O mercado financeiro global foi influenciado por dados
que sugerem lentidão na recuperação econômica. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego
totalizou 1,3 milhão na semana passada, contra expectativa
de 1,25 milhão. Na China, o
Produto Interno Bruto (PIB)
cresceu 3,2% no segundo trimestre ante o mesmo período
do ano passado, mas as vendas
no varejo em junho recuaram
1,8% em relação ao mesmo
mês de 2019, indicando inconsistência na retomada da demanda. (Agencia Brasil)

Esporte

Enzo Fittipaldi aposta em melhor
rendimento da equipe em Budapeste
A terceira rodada dupla da
FIA F3 será disputada neste
final de semana na Hungria,
local onde Enzo Fittipaldi se
destacou no ano passado com
três pódios em três provas na
Fórmula 3 Regional. Agora em
uma nova categoria, na preliminar da F1, e com um carro
ainda mais potente, o piloto
brasileiro espera voltar a andar no pelotão da frente com
a equipe HWA Racelab.
“Estou otimista para essa
etapa em Budapeste. No ano
passado eu corri pela primeira vez aqui e consegui três pódios na rodada da F3 Regional,
mas ao mesmo tempo eu sei
que nós precisamos ter uma
melhora de desempenho, especialmente por conta das di-

ficuldades com o aquecimento
dos pneus dianteiros. A categoria utilizou os compostos duros
na etapa passada e o rendimento
do carro foi abaixo do que aconteceu quando andamos com os
macios na primeira etapa. A vantagem é que na Hungria voltaremos a usar os compostos com os
quais andamos forte na estreia”,
que tem apoio de Baterias Moura, Claro, Traxalt, Airbit e PLGG
Campeão da F4 Italiana em
2018 e vice-campeão na Fórmula Regional em 2019, Enzo segue trabalhando com a Academia
da Ferrari. O piloto tem acelerado nos mesmos finais de semana da F1, já que a FIA F3 é uma
das categorias preliminares do
evento. O campeonato tem 30
pilotos e Enzo estreou na Áus-
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BCE dá pausa
na política
monetária
mesmo com
preocupações
com pandemia

A pandemia do novo
coronavírus provocou o fechamento de 522,7 mil empresas de um
total de 1,3 milhão que encerraram
suas atividades, temporária ou definitivamente, na primeira quinzena de junho. Os dados são os primeiros resultados da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19
nas Empresas e fazem parte das
Estatísticas Experimentais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O número representa

tria com um top-10 após duas
boas corridas de recuperação,
conquistando assim seus primeiros pontos no campeonato.
“Eu me entrosei muito rapi-

damente com a equipe HWA Rabelab, que tem uma boa estrutura. Sobre o carro da F3, ele depende muito do bom rendimento dos pneus para conseguir fa-

zer o setup funcionar. Não adianta mexer muito no ajuste do
carro se o pneu não estiver na
temperatura e pressão ideais.
Se acertarmos isso, temos totais condições de andar no top5, já que mais de 20 carros andaram no mesmo segundo de
volta no treino classificatório
da etapa passada”, diz o neto de
Emerson Fittipaldi.
Os treinos em Hungaroring
começam na manhã desta sexta-feira, a partir das 4h35 (horário de Brasília). O classificatório será no mesmo dia às
9h05 e a primeira corrida está
programada para o sábado às
5h25. A segunda prova, no domingo, tem largada prevista
para 4h45 da manhã. As duas
provas terão 22 voltas.

Kartismo: Carlos Santana vence
a primeira na F-4 Akasp 2020
O piloto Carlos Santana
(AFS) tornou-se o quarto piloto diferente a vencer uma
etapa de F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp) em 2020. A vitória
veio na última quarta-feira, no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), depois de largar
do quarto posto, assumir a
ponta na metade da quarta etapa do terceiro turno, com
7s302 de vantagem sobre Bruno Biondo (Arbi), e 7s510 à
frente de Alberto Otazú (Bianchi Automóveis/Cardoso Fu-

nilaria e Pintura/AVSP/No Fire
Services/Rolley Ball/Speed Truck/Pailler Racing).
“O campeonato de F-4 está
cada vez mais competitivo. Além
de pilotar o fino, você tem que
pensar na estratégia de conservação de pneus, e nas outras características do regulamento da Akasp,
como a inversão de grid e o lastro
para o vencedor. Não é fácil e será
assim até o final do ano”, comenta
Alberto Otazú, atual campeão do
primeiro turno ao lado de Hélio
Bianchi, e que neste terceiro turno está na quarta posição.

Largando da terceira posição,
ainda na primeira volta Alberto
Otazú assumiu a liderança, seguido de Carlos Santana, Alexandre
Albino, Emerson Rildo Otávio
Lotfi e Bruno Biondo. Enquanto
Otazú e Santana seguiam colados
na frente, Biondo ia ganhando
posições até alcançar a terceira
colocação no oitavo giro. Boa
briga também acontecia entre
Arnaldo Biondo e Rogério Cebola pelo oitavo posto.
Na 16ª das 33 voltas Santana
consegue ultrapassar Otazú, para
ir em busca de sua primeira vitó-

ria no ano. E na 27ª volta ainda
estabelece a melhor passagem da
corrida. Otazú ainda tentou resistir aos ataques de Biondo por diversas voltas, mas acabou cedendo a segunda posição no penúltimo giro, recebendo a bandeirada
separado por 0s208. A seguir terminaram Lotfi, Albino, Rildo,
Arnaldo, Cebola, Giovanni Bondança e Luiz Reche, fechando os
dez primeiros.
O certame de F-4 é disputado com karts Mega dos próprios
pilotos, mas com acertos de
chassi fixos, equipados com

motor Honda GX 390, de 18
hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing. A novidade
desta temporada é a utilização
dos pneus Lecont.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e
Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, Pailler
Racing. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada. Visite www.akasp.com.br
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SP projeta 26 mil mortes pelo
novo coronavírus até o fim de julho
Centro Paula Souza prepara
protocolo para retomada de
atividades presenciais
O CPS (Centro Paula
Souza) preparou um Protocolo Sanitário Institucional
com normas e procedimentos que devem ser adotados
para a retomada gradual e
responsável das atividades
presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do
Estado (Fatecs) e Administração Central.
A publicação online
apresenta cuidados gerais e
específicos para cada um
dos ambientes escolares e
administrativos. Os protocolos estabelecem padrões
de distanciamento social,
higiene pessoal, limpeza de

espaços físicos, comunicação interna e externa, além
de monitoramento das condições de saúde. As normas
foram elaboradas de acordo
com as instruções do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do
Estado de São Paulo.
Para lançar o protocolo
foi criada a campanha institucional “Cuide de você.
Cuide de todos. CPS no
combate à Covid-19”, que
reúne diferentes materiais
de apoio para que as unidades possam comunicar as
orientações de forma objetiva para alunos, professores
e servidores.

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de
política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando ferência da liberdade possível ... Twitter, @CesarNetoReal ...
Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Escola política de muitos futuros deputados, senadores e o
Presidente da República Jânio Quadros, o maior e mais importante Parlamento municipal brasileiro tá reabrindo os trabalhos
ainda sob os auspícios da pandemia Corona (Ciovid 19), no mandato 2017 - 2020
+
PREFEITURA (SP)
Por mais que as ex-prefeitas pelo PT - Erundina e Marta tenham suas histórias marcadas na maior e mais importante prefeitura do Brasil, a eleição deste ano não dá a nenhuma das 2
(ainda que candidata a vice de uma chapa) a menor condição de ir
pro 2º turno
+
ASSEMBLEIA (SP)
PSL pós-Bolsonaro expulsou os deputados Gil Diniz (Carteiro Reaça), dobradinha do deputado federal Eduardo e Douglas
Garcia, cujo chefe de gabinete é dirigente nacional da direita conservadors - Edson Salomão. Em tempo : Esgotaram seus direitos
de defesa ?
+
GOVERNO (SP)
Percebam como João Doria (líder nacional do novo PSDB
‘liberal de centro’) vai pautando até os adversários que jogaram
contra ele na campanha 2018, após preferir apoiar Bolsonaro
contra o Haddad (PT do Lulismo). Ele será decisivo nas reeleiçoes de prefeitos tucanos
+
CONGRESSO (BR)
Mente quem diz que sabe o que vai rolar no pós-pandemia
Corona virus mutante (Covid 19). Também não estará dizendo a
verdade o(a) deputado(a) federal ou senador(a) que diz como terminarão as votações das reformas tributária e administrativa do
Brasil té 2022
+
PRESIDÊNCIA (BR)
O agora empossado ministro (Educação) Milton Ribeiro presbiteriano e professor - Teologia - no Mackenzie - pode e
deve repetir um pouco da história de Paulo, apóstolo de Jesus
que se transformou no mestre dos ensinos batcristãos. Além disso, terá que realizar milagres
+
PARTIDOS (BR)
PSDB - tá ficando bem difícil pro Bruno Covas atender todos
os pedidos dos partidos que lhe dão base política na Câmara dos
vereadores e que darão sustentação na campanha pela reeleição.
Na pior das hipóteses, o prefeito de São Paulo pode ir pro 2º
turno em 2º lugar
+
H I ST Ó R IAS
Recuperando-se do Covid 19, Bolsonaro fez ontem sua live,
tratando do meio ambiente (leia-se Amazônia brasileira). Voltou
a bater em boa parte da imprensa nacional. Lembrou que a Europa
devastou sua vegetação (no Século 20) e agora quer ‘obrar regras’ no Século 21
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O Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo estima que o estado de São Paulo
possa ter, até o final deste mês
de julho, entre 21 mil e 26 mil
óbitos provocados pelo novo
coronavírus.
O entro também estima que
o estado feche o mês com um
número entre 510 mil e 600 mil
pessoas infectadas por covid19, doença causada pelo novo
coronavírus.
Na quinta-feira, (16), o estado somou 402.048 casos confirmados do novo coronavírus,
com 19.038 mortes.

O centro havia previsto que
o estado teria, na quarta-feira,
(15), entre 335 mil e 470 mil
casos confirmados de covid-19
e entre 18 mil e 23 mil mil óbitos. O estado ficou dentro do
esperado, fechou o dia de ontem
com 393.176 casos confirmados e 18.640 óbitos.
Testagem
A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, anunciou hoje em coletiva à
imprensa que o estado paulista
vem ampliando sua capacidade
de testagem do novo coronaví-

rus. Desde o início da pandemia até o dia 30 de junho, o
estado fez 1,1 milhão de testes diagnósticos, sendo 26 mil
deles no mês de março, 108
mil em abril, 361 mil em maio
e 663 mil em junho.
Na primeira semana de julho,
o estado fez 128 mil testes. E
a média, este mês, tem sido
de 18 mil testes por dia, testando entre 45 e 50 pessoas
a cada 100 mil habitantes,
semelhante ao que fez a Alemanha, no mês passado. “A
Alemanha, em junho, em uma
situação parecida com a nos-

sa, mas um pouco mais avançada, estava com nível de testagem em torno de 50 testes para
cada 100 mil habitantes. Hoje
eles fazem em torno de 70 testes a cada 100 mil habitantes”,
disse Patricia Ellen.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, a ideia em São
Paulo é ampliar ainda mais a
sua capacidade de testagem,
chegando a 50 testes a cada
100 mil habitantes até o final
deste mês e a 70 testes por
100 mil habitantes em agosto.
(Agência Brasil)

SP multou 16 empresas e quatro
pessoas por regras de uso de máscaras
Em 15 dias de vigência da
lei, a Vigilância Sanitária estadual de São Paulo multou 16
estabelecimentos comerciais
e quatro pessoas físicas por
não utilizarem a máscara ou
por permitirem a entrada de
pessoas sem máscara em am-

bientes públicos ou privados
de todo o estado.
Desde o dia 1º de julho, o
governo de São Paulo tornou
obrigatório o uso de máscara
sempre que uma pessoa estiver
fora de casa, seja em ambientes
públicos ou em ambientes pri-

vados. A multa varia entre R$ 524
para pessoa física até R$ 5,025
mil por estabelecimento.
Fiscalização cabe aos municípios
Segundo Maria Cristina Megid, diretora técnica do Centro

de Vigilância Sanitária de São
Paulo, foram inspecionados
7.013 estabelecimentos do estado até este momento. “Isso
corresponde à estatística que já
foi feita, dizendo que 97% da
população está utilizando máscaras”. (Agência Brasil)

Matrícula dos aprovados na primeira
chamada do Sisu começou
O período de matrícula dos
candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2
começou na quinta-feira, (16) e
vai até o dia 21 de julho. Também até a próxima terça-feira
(21), os candidatos que não foram convocados para nenhuma
das duas opções de curso selecionadas poderão declarar interesse na lista de espera para ocupar as vagas remanescentes e,
assim, retornar para o sistema.

Para a lista de espera serão adotados os mesmos critérios anteriores de classificação da primeira chamada. O resultado será
no dia 24 de julho. A segunda
edição do Sisu recebeu 814.476
inscritos.
Esta é a primeira edição do
programa com cursos de graduação ofertados na modalidade de
ensino a distância (EaD). Os candidatos que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e

se cadastraram no sistema disputaram 51.924 vagas ofertadas
em 57 instituições públicas de
educação superior do país. A lista
dos convocados na chamada regular foi divulgada pelas universidades na última terça (14).
Lista de espera
Para participar, o processo é
simples, mas não automático. O
estudante interessado deve acessar o Boletim do Candidato, no
site do Sisu, e na tela da primei-

ra opção de curso, clicar em
“participar da lista de espera”.
Em seguida, uma mensagem de
confirmação será emitida pelo
sistema. A partir daí, basta acompanhar as convocações feitas
pelas universidades para preenchimento das vagas restantes,
observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para
matrícula ou para registro acadêmico estabelecidos no próprio edital da instituição. (Agência Brasil)

São Paulo ultrapassa 1,1 milhão de exames
de COVID-19 e lança Placar de Testes
O Estado de São Paulo já realizou mais de 1,1 milhão de
exames para diagnóstico do novo
coronavírus. O balanço inédito
foi apresentado na coletiva de
imprensa de quinta-feira (16),
com o lançamento do Placar de
Testes do Governo de SP.
O levantamento totaliza
1.158.851 testes realizados até
o dia 30 de junho e mostra um
aumento de 514% no volume de
testagem, desde abril, com crescimento mensal e gradativo. Em
março, foram 26 mil; em abril,
quadruplicou, chegando a 108
mil; em maio chegou a 361 mil,
mais que o triplo em comparação ao mês anterior; por fim, em
junho, novamente foi dobrada a
capacidade, chegando a 663 mil
testes no mês passado.
Em julho, na primeira semana epidemiológica (entre
os dias 5 e 11), foram 128 mil
testes. Os números são resultados das iniciativas de ampliação da testagem na rede pública de saúde e do monitoram ento da rede privada, congregando informações.
“Em dois meses, aumentamos a capacidade de testagem
em mais de 500%. O balanço de
julho nos aproxima de 45 a 50
testes a cada 100 mil habitantes
e isto nos coloca no patamar de
referência da Alemanha, mas
com adaptações e ferramentas
para a nossa realidade. Nossa
meta é que São Paulo seja referência no Brasil e no mundo. Em
julho temos o trabalho de man-

ter e em agosto expandir a expectativa, melhorar e modernizar a estratégia de monitoramento e isolamento de casos para
combater a pandemia”, afirmou
a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.
Ela destacou ainda as medidas de incentivo à testagem,
como o Selo de Testagem cedido às empresas, a Resolução
que estipulou a obrigatoriedade
de reportar números de testes
realizados e as ferramentas de
monitoramento desenvolvidas
para contribuir com as atividades de Vigilância.
O balanço apresenta ainda a
proporção dos tipos de testes
utilizados.
Ainda em março, havia apenas diagnóstico por RT-PCR
(transcriptase polimerase). A
partir de abril, os testes rápidos
passam a ser utilizados com maior ênfase, respondendo por 17%
do total de exames naquele mês.
Em maio, o percentual saltou
para 33% e, em junho, chegou a
34%. No início de julho, a proporção é de 43%.
Diariamente, o Governo de
SP já divulga, nas coletivas, a
proporção dos tipos de testes
entre o total de casos confirmados. Dos 402.048 diagnósticos
positivos de COVID-19 em SP,
281.512 foram do tipo PCR,
113.618 testes rápidos e 6.907
por outros métodos. Considerando apenas os casos confirmados desde ontem (8.872), foram

5.287 de PCR, 3.244 rápidos e
341 por outros métodos.
“O teste é uma ferramenta
fundamental para enfrentarmos
a pandemia. Por meio dele, conseguimos identificar a pessoa
infectada e auxiliar nas ações de
vigilância, incluindo a indicação
da quarentena para a pessoa infectada e seus contactantes. Assim, não apenas reduzimos a propagação do coronavírus, como
também reunimos elementos
contribuem para a definição
das medidas de retomada gradual das atividades de forma
consciente e segura, sempre
com o foco de salvar vidas”,
disse o Secretário Executivo de
Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano.
No Estado de São Paulo, o
enfrentamento da pandemia é
multifatorial, aliando estratégias de monitoramento da capacidade hospitalar, da evolução da
pandemia quanto aos casos, óbitos e internações, além do fortalecimento da testagem e monitoramento de contatos.
A testagem em massa é um
dos mecanismos mais importantes para reduzir a velocidade de contágio do coronavírus.
Assim que o paciente é diagnosticado como caso positivo,
ele é isolado e também há monitoramento das pessoas com
quem teve contato, permitindo
a checagem de novos casos
suspeitos com o surgimento de
sintomas como tosse seca, febre e falta de ar.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que coordena
a Plataforma de Diagnóstico de
Coronavírus em SP, enfatizou o
diferencial da testagem no Estado de São Paulo: “Não é a mesma estratégia da Coreia, da Itália e dos Estados Unidos. É uma
estratégia que estamos desenvolvendo aqui no nosso país,
onde temos favelas, aldeias indígenas, quilombolas, onde precisamos estar presente com o
nosso sistema de saúde. Sob a
liderança do nosso Governador,
temos feito isso de forma exemplar, dia a dia. Estamos trabalhando incansavelmente na saúde.
Vamos aumentar, melhorar a capacidade de aplicação de testes.
que fazem parte de uma estratégia muito maior de combate à
epidemia”, disse Covas.
Os exames do tipo RT-PCR
( Transcrição reversa seguida de
reação em cadeia da polimerase) servem para confirmar se a
pessoa está infectada, sendo indicado até o sétimo dia de sintomas gripais). Já os testes rápidos permitem identificar se o
paciente já foi contaminado no
passado e passou a possuir anticorpos contra o coronavírus,
com recomendação de uso após
o oitavo dia de sintoma ou para
pessoas assintomáticas.
O Placar de Testes do Governo de SP será publicado e atualizado periodicamente na página oficial do SIMI-SP: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/simi/.

Municípios paulistas recebem mais
R$ 12 milhões para setor de turismo
Trinta e cinco municípios
turísticos do Estado de São Paulo serão beneficiados com R$
12 milhões para obras de melhorias, como implantação de parques, iluminação, centros de informação e de artesanato, praças
e revitalização urbana. Os recursos do Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da

Secretaria de Turismo do Estado, serão disponibilizados ainda
nesta semana.
É a primeira liberação do
segundo semestre. Entre janeiro e junho a Secretaria já havia
repassado R$ 79,6 milhões.
“São recursos importantes, pois
mantêm as obras em andamento, gerando empregos de forma
distribuída por todo o Estado e

ajudam a preparar os nossos destinos turísticos para o retorno,
pós-pandemia”, lembra Vinicius
Lummertz, secretário de Turismo do Estado.
Os repasses desta semana
serão enviados aos extremos do
Estado: no Noroeste, atenderá
Cardoso, na divisa com Minas
Gerais, e Ilha Solteira, colada no
Mato Grosso do Sul, no Norte e

no Leste, também próximas à
divisa mineira, Ituverava e Caconde, no Sul e no Sudoeste,
Eldorado e Timburi, próximas ao
Paraná, e no Sudeste, Queluz, no
entroncamento com Minas e o
Rio de Janeiro. Os recursos do
Dadetur são liberados em parcelas, de acordo com o cumprimento de cada etapa da obra pelos municípios.
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Pandemia fecha 39,4% das
empresas paralisadas, diz IBGE
A pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de
522,7 mil empresas de um total
de 1,3 milhão que encerraram
suas atividades, temporária ou
definitivamente, na primeira
quinzena de junho. Os dados são
os primeiros resultados da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da
Covid-19 nas Empresas e fazem
parte das Estatísticas Experimentais do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
O número representa 39,4%
do total e a maioria, 518,4 mil
(99,2%) era de pequeno porte,
que são as de até 49 empregados; 4,1 mil (0,8%) eram de porte intermediário, as de 50 a 499
empregados; e 110 (0%) de
grande porte, que têm mais de
500 empregados. O setor de Serviços foi o mais atingido. Foram
258,5 mil (49,5%), seguido do
Comércio com 192,0 mil
(36,7%), 38,4 mil (7,4%), da
Construção e 33,7 mil (6,4%) da
Indústria.
De acordo com o IBGE, a
estimativa é de que o país tinha,
na primeira quinzena de junho,
4 milhões de empresas. Entre
elas 2,7 milhões (67,4%) estavam em funcionamento total ou
parcial, 610,3 mil (15%) fechadas temporariamente e 716,4
mil (17,6%) encerradas em definitivo. Ainda conforme a pesquisa, das empresas que encerraram definitivamente suas atividades, independente de motivo, as mais atingidas foram as de
menor porte (715,1 mil ou
99,8%). O número cai bastante
nas intermediárias (1,2 mil ou
0,2%) e nenhuma era de grande

porte. Mais uma vez o setor de
serviços alcançou maior proporção (46,7% ou 334,3 mil), seguido pelo comércio (36,5% ou
261,6 mil), pela construção
(9,6% ou 68,7 mil) e pela indústria (7,2% ou 51,7 mil).
Em funcionamento
A pesquisa apontou também
que 70% da soma de empresas
em funcionamento, a pandemia
teve impacto negativo, 16,2%
relataram efeito foi pequeno ou
inexistente e para 13,6% o impacto foi positivo. As empresas
de pequeno porte foram as que
mais notaram efeitos negativos
(70,1%), nas intermediárias ficou em 66,1% e nas de grande
porte o percentual chegou a
69,7%. A percepção negativa foi
maior no setor de serviços
(74,4%), da indústria ficou em
72,9%, da construção atingiu
72,6% e de comércio foram
65,3%.
Vendas
Outro fato registrado pela
pesquisa foi a queda nas vendas
ou nos serviços comercializados em decorrência da pandemia,
que foi indicada por sete em cada
dez empresas em funcionamento (70,7%) na primeira quinzena de junho. Segundo o IBGE,
esse dado é em relação a março,
quando as medidas de isolamento para combater o novo coronavírus estavam no início. Ainda
na comparação, 17,9% informaram que o efeito foi pequeno ou
inexistente e 10,6% apontaram
aumento nas vendas com a pandemia. Outra vez as companhias
de pequeno porte foram as que

mais sentiram a queda nas vendas (70,9%), Na sequência são
as intermediárias (62,9%) e as
de grande porte (58,7%). Entre
os setores, as empresas de construção (73,1%) tiveram os maiores impactos, seguidas pelas de
serviços (71,9%), as de comércio (70,8%) e as da indústria
(65,3%).
Produção
Na produção, 63% das companhias tiveram dificuldade de
fabricar produtos ou atender clientes, enquanto 29,9% não
notaram alteração significativa e 6,9% tiveram facilidade.
Mas quando se trata de acesso aos fornecedores, 60,8%
encontraram dificuldades, diferente de 30,2% que revelaram não haver alteração significativa. O menor percentual é das que encontraram facilidade (5,7%). Quanto aos
pagamentos de rotina, 63,7%
tiveram problemas na realização. Para 33,1% não houve alteração significativa e 2,3% encontraram facilidade.
Impostos
A pesquisa estima que, desde início de março, 1,2 milhão
(44,5%) das empresas em funcionamento adiaram o pagamento de impostos. Mais da metade
(51,9%) considerou ter recebido apoio do governo para isso.
Perto de 347,7 mil (12,7%)
empresas conseguiram crédito
emergencial para pagamento da
folha salarial desde o início da
pandemia. Entre elas, quase sete
em cada dez (67,7%) consideraram ter tido apoio do governo

na adoção dessa medida.
Entrega
Segundo o IBGE, cerca de
32,9% das companhias mudaram
o método de entrega de seus produtos ou serviços, e passaram a
fazer também serviços online.
Do total, 20,1% lançaram ou
passaram a comercializar novos
produtos e/ou serviços desde o
início da pandemia.
Pessoal Ocupado
Se comparado ao início de
março, o número de funcionários foi mantido em pouco mais
de seis em cada dez empresas
em funcionamento (61,2%). No
entanto, 34,6% indicaram redução no quadro e as que aumentaram o número de empregados foram apenas 3,8%. Entre as 948,8
mil empresas que reduziram a quantidade de empregados, 37,6% diminuíram em até 25% seu pessoal, 32,4% 3,8% e 29,7% encolheram seu quadro acima de 50%.
Medidas
As empresas realizaram também no período, outras ações.
Nove em cada dez empresas
(91,1%) fizeram campanhas de
informação e prevenção e adotaram medidas extras de higiene nas suas atividades. O trabalho teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância foi adotado por 38,4% e 35,6% anteciparam férias dos funcionários. Um outro dado observado é
que três em cada dez (32,4%)
adotaram pelo menos uma medida em relação aos impactos da
covid-19 com apoio do governo. (Agencia Brasil)

Covid-19: 80% dos executivos no país
esperam queda na receita em 2020
Para 80% dos executivos
brasileiros, a pandemia de covid19 deverá causar queda na receita ou no lucro das empresas em
2020. Os dados são da pesquisa
Covid-19 CFO Pulse, realizada
pela consultoria PwC em 8 de
junho com 46 diretores financeiros brasileiros e divulgada na
quinta-feira (15).
De acordo com o levantamento, para 33% dos executivos
ouvidos, a diminuição será de
10% a 24,9%; para 20%, de até
10%, e para 13%, a queda será
de 25% a 50%. Uma diminuição
superior a 50% foi apontada por
4%; 11% disseram esperar queda, mas não souberam precisar
o percentual; 13% disseram

acreditar que a covid-19 não terá
impacto nas receitas; e 7% disseram que haverá aumento de
receita ou lucro.
A pesquisa perguntou aos diretores financeiros sobre a expectativa de volta à normalidade
dos negócios em suas empresas:
28% disseram que ocorrerá em
um a três meses; 26%, em três a
seis meses; 20%, em seis a 12
meses; 17%, em mais de 12 meses; e 9%, em menos de um mês.
“Na primeira pesquisa, feita
em 20 de abril, ninguém entendeu
que levaria mais de um ano para
as empresas voltarem à normalidade. Desta vez, 17% das empresas responderam que levaria mais
de 12 meses. Então, começa-se a

ter uma visão mais pessimista sobre a duração e a extensão desta
crise”, destacou o sócio da PwC
Brasil, Luis Ruivo.
A contenção de custos continua sendo a principal ação prevista pelos diretores financeiros
das empresas em resposta à crise. No Brasil, 87% deles avaliam adotar a medida; 67%, postergar ou cancelar investimentos
planejados; 46%, mudar planos
de financiar a empresa; e 28%,
ajustes no direcionamento.
Sobre as alternativas que a
empresa planeja adotar quando
começar a retomada do trabalho
em suas instalações, 80% dos executivos indicaram alterar as medidas de segurança biológica; 80%,

melhorar a experiência do trabalho
remoto; 76%, reconfigurar o local
para promover o distanciamento
físico; e 63% tornar o trabalho remoto uma opção permanente para
funções que o permitam.
“A preocupação com o home
office, como funcionaria, o impacto disso na produtividade, o bemestar dos funcionários, isso, de uma
certa forma, a gente está vendo que
vem sendo superado. As empresas
estão aprendendo a trabalhar de forma remota. No Brasil, 63% planejam tornar o trabalho remoto uma
opção permanente. Então é um
avanço, está se aprendendo a lidar com o trabalho fora do escritório”, ressaltou Ruivo.
(Agencia Brasil)

Melhora na economia ficou mais
clara, diz presidente do Banco Central
A precisão de queda de 6,4%
do Produto Interno Bruto (PIB)
- soma dos bens e serviços produzidos no país - divulgada pelo
Banco Central (BC) no fim de
junho, pode não se concretizar,
disse na quinta-feira (16) o presidente do órgão, Roberto Campos Neto. Em transmissão ao
vivo para executivos de um banco, ele disse que a tendência de
recuperação da economia ficou
mais clara nos últimos 15 dias.
“Nos parecia que apesar de
ter um número de 6,4% existia
um viés de melhora, e acho que
nas últimas duas semanas esse
viés ficou mais claro. Tem um
começo de recuperação em ‘V’
e depois a pergunta é o quanto
suave vai ser a segunda parte dessa recuperação”, declarou Campos Neto. Ele citou estatísticas
de arrecadação, tráfego e consumo de energia para justificar a
reativação da economia.
Recuperação em “V” é um
termo usado por economistas
para relatar uma retomada intensa depois de uma queda vertiginosa na atividade econômica. No
caso do Brasil, no entanto, o pre-

sidente do BC disse não acreditar que a recuperação será tão
rápida como na China, com o
reaquecimento dando-se de forma suave.
“Nós não acreditamos que vai
ser um V completo. Hoje a China dá pra dizer que está perto de
ter um V completo. Até nos Estados Unidos acho que está difícil dizer isso, a evidência mostra que alguns dados como consumo está subindo em V, mas
outras nem tanto”, acrescentou.

nente de baratear o custo de capital dos bancos”, comentou.
O presidente do BC disse
que as medidas complementarão
o Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe),
que fornece crédito com juros
baixos e exigências reduzidas de
garantia aos pequenos negócios.
Segundo ele, o Pronampe com
desempenho ótimo, mas ainda
“está longe do que precisa ser
feito”.

Microempresas
Sobre a ajuda às micro e pequenas empresas afetadas pela
pandemia, objeto de críticas por
parte dos empresários, Campos
Neto afirmou que o governo editará em breve uma medida provisória com quatro novas medidas de liberação de crédito.
Campos Neto indicou que o
BC deverá estimular a liberação
de crédito para as micro e pequenas empresas com base na
diminuição do custo dos bancos
em reter capital. “Entendemos
que é uma medida que é um alcance bom, que tem um compo-

Novo imposto
Em relação à eventual criação de um imposto sobre pagamentos eletrônicos, em estudo
pela equipe econômica, Campos
Neto defendeu o debate sobre o
tema, com os agentes econômicos pesando os impactos da medida com as desonerações prometidas para compensar o novo
imposto. “Acho que a ideia do
ministro de ter um instrumento
para poder fazer um abono, para
poder fazer uma desoneração de
folha grande é muito relevante”,
declarou. Campos Neto, no entanto, disse que a alíquota teria

de ser “muito pequena” para não
provocar distorções no sistema
financeiro, com as pessoas deixando de pagar por meios eletrônicos para evitar o imposto.
Whatsapp
O presidente do BC comentou a decisão do órgão de suspender o novo serviço de pagamentos por meio do aplicativo
Whatsapp. Ele enfatizou que a
autoridade monetária não proibiu a ferramenta, apenas pediu
tempo para esclarecer dúvidas e
analisar os efeitos do aplicativo,
como o aumento da competição
no sistema financeiro.
“Temos conversado com
eles. Acertamos uma posição de
aprovar o mais rápido possível,
mas a gente precisa ter certeza
de que ele é barato, eficiente,
aberto e seguro para as pessoas. Outras big techs [grandes
empresas de tecnologia] podem
oferecer outros tipos de serviços. A gente entende que lá
na frente esse mundo financeiro vai ser mais digital e mais
especializado”, concluiu.
(Agencia Brasil)
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BCE dá pausa na
política monetária
mesmo com
preocupações
com pandemia
O Banco Central Europeu (BCE) deixou inalterada a política
monetária como era esperado nesta quinta-feira (16), dando uma
pausa após uma série de medidas extraordinárias que testaram os
limites e ajudaram a zona do euro a permanecer viva durante a
recessão induzida pela pandemia do novo coronavírus.
Lidando com o maior colapso econômico na memória viva,
o BCE já está comprando enormes volumes de dívida e pagando aos bancos para emprestarem seu dinheiro, na esperança
de salvar a economia do bloco até que a Europa esteja pronta
para reabrir após as paralisações sem precedentes por conta
da covid-19.
Mas, muitas de suas decisões foram tomadas na pressa e, em
geral, guiadas pelo estresse do mercado, levando alguns críticos
a pedir uma pausa para examinar a efetividade e qualquer efeito
colateral não intencional da política monetária.
O BCE ainda deixou claro que está pronto para fazer mais a
qualquer momento, reafirmando sua antiga orientação de impulsionar a economia.
“O Conselho continua pronto para ajustar todos os seus instrumentos, conforme apropriado”, disse o BCE em comunicado,
acrescentando esperar que as taxas de juros permaneçam nos níveis atuais ou mais baixos.
Contração econômica
A pausa é sustentada por uma série de dados econômicos
melhores do que o esperado após queda de dois dígitos no Produto Interno Bruto (PIB) nos três meses até junho, sugerindo
que a contração econômica da zona do euro pode não ter sido tão
forte quanto alguns temiam.
Mas uma segunda onda da pandemia está levantando dúvidas
sobre a velocidade da recuperação, ponto destacado pelo economista-chefe do BCE, Philip Lane, que argumenta que a Europa
enfrenta uma recuperação do tipo “dois passos à frente, um para
trás”. Isso pode significar que dados melhores agora dão pouca
orientação sobre a trajetória à frente.
Com a decisão desta quinta-feira, o BCE continua a caminho
de comprar até 1,35 trilhão de euros em dívida até junho próximo, segundo seu Programa Pandêmico de Compras de Emergência e até 1,8 trilhão de euros se outras compras também forem incluídas. Também manteve sua taxa de depósito na mínima
recorde de -0,5%, quanto a principal taxa de refinanciamento
permaneceu em zero. (Agencia Brasil)

Canadá se aproxima
de zero em número
de mortes por
covid-19
As iniciativas do Canadá para achatar a curva de casos do novo
coronavírus colocaram o país próximo de zero no número de
mortes por covid-19 pela primeira vez desde março, mas as autoridades veem sinais preocupantes de possível nova onda à medid que as províncias suspendem as restrições.
Durante meses, os canadenses seguiram regras rígidas de saúde pública sobre movimentos sociais, enquanto as dez províncias fecharam rapidamente grandes partes de suas economias, aumentaram a realização de testes e a capacidade das unidades de
tratamento intensivo.
Algumas províncias proibiram viagens internas, enquanto
Ottawa proibiu a entrada de visitantes internacionais, fechou a
fronteira terrestre para viagens não essenciais com os Estados
Unidos – que se tornaram um epicentro global da pandemia –,
destacando também equipes militares para trabalhar em casas de
repouso atingidas pelo vírus.
Oito novas mortes por causa do novo coronavírus foram registradas na noite de terça-feira (14), atingindo um total de 8.798,
segundo dados do governo, enquanto o número total de casos
cresceu em 331, para 108.486. Em contraste, os Estados Unidos estabeleceram recentemente um recorde diário de 60,5 mil
novos casos registrados, enquanto o número total de mortes subiu para mais 135 mil.
Especialistas em saúde e políticos temem que os sacrifícios feitos pelos canadenses possam ser em vão, conforme o
país se dirige à reabertura total, incluindo escolas, especialmente na região central, a mais populosa do Canadá. As autoridades dos Estados Unidos lutam para conter a propagação
dos casos ao sul da fronteira.
“Todos estão se preparando para uma potencial alta de casos... Eu acredito que isso seja inevitável”, disse Isaac Bogoch, especialista em doenças infecciosas no Hospital Geral de
Toronto.
“Reabrir a economia não é um caminho linear. Haverá reveses, e nós, muito provavelmente, teremos de restabelecer restrições de saúde pública em algumas áreas por causa de eventuais
números inaceitáveis de novos casos.” (Agencia Brasil)
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Confiança do empresário do comércio
volta a crescer após quatro meses
Minas e Energia concentra
35% do investimento no
Brasil, diz ministro
Dirigindo-se a investidores
de 35 instituições, em evento
promovido pelo Conselho das
Américas, o ministro de Minas
e Energia (MME), Bento Albuquerque, disse na quinta-feira
(16) que 35% do capital estrangeiro investido no Brasil está
concentrado no setor ao qual
sua pasta é vinculada. Segundo ele, a atualização do ambiente regulatório brasileiro tem, por
fim, a atração de empresas estrangeiras para o país.
Albuquerque disse que o
Brasil continua no radar dos
investidores, e que vê sinais
de recuperação da economia
do país. Segundo o ministro,

houve melhora no consumo
de energia, apesar de, no início da pandemia, ter sido registrada queda de cerca de
15%, na comparação com o
ano passado.
De acordo com o ministro,
nos últimos dois meses foi registrada queda na inadimplência de consumidores de energia. “De um pico de 10% de
abril, chegamos a 2,4% em junho, em comparação com uma
taxa média de 1,7% em 2019.
De fato, representa um sinal
claro de recuperação”, disse
o ministro, segundo nota divulgada pelo MME. (Agencia
Brasil)

Após ter alcançado o menor
patamar da série histórica no mês
passado, o Índice de Confiança
do Empresário do Comércio
(Icec), medido pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), registrou crescimento de 6,6% em julho, passando de 66,7 pontos
para 69,3 pontos.
Foi o primeiro avanço mensal
do indicador em quatro meses, desde o início da pandemia do novo
coronavírus. Por outro lado, no
comparativo anual, houve queda
de 39,5%, segundo a CNC.
Mesmo com o resultado positivo em julho, o índice continua
abaixo dos 100 pontos, na zona de
avaliação pessimista, e 59 pontos,
abaixo do nível pré-crise.
Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, os comer-

ciantes ainda sentem os efeitos
do surto de covid-19. Segundo
ele, de março até o fim de junho,
os prejuízos do setor alcançaram
R$ 240,8 bilhões.
“Apesar da reabertura gradual do comércio em algumas cidades, a paralisação da maioria das
empresas durante a pandemia
continua impondo reduções à
atividade dos diferentes setores
da economia, em especial ao comércio e aos serviços”, afirmou
Tadros, em nota.
Reversão das expectativas
O principal responsável pela
alta do Icec em julho foi o indicador relativo às expectativas. Com
crescimento mensal recorde de
21,1%, o subíndice chegou a
106,4 pontos, retornando para a
zona positiva. “A alta ocorreu

tanto em relação à economia
(+25,1%) quanto em relação ao
setor do comércio (+19,8%) e à
própria empresa (+19,1%), refletindo o otimismo dos comerciantes para os próximos meses”, informou a CNC.
Já o item que mede a satisfação dos empresários com as condições atuais, seja da economia
(-8,1%), do comércio (-6,5%), seja
também da própria empresa (7,6%), foi novamente o que mais
se destacou de maneira negativa, caindo a 34,2 pontos, com retração mensal de 7,1%. A queda
foi menos intensa do que as observadas nos últimos dois meses
(-46,6% em junho e -26,5% em
maio).
A economista da CNC responsável pela pesquisa, Izis Ferreira, destacou a dificuldade dos

varejistas de menor porte no acesso ao crédito como um dos fatores para o resultado negativo, em
relação ao desempenho da empresa.
“Garantias exigidas pelas instituições financeiras chegam a
superar os valores das operações
de crédito, o que tem dificultado
o acesso aos recursos pelas empresas menores, prejudicando
ainda mais o giro financeiro e
comprometendo a capacidade de
pagamento de despesas e de realizar investimentos”, afirmou.
O destaque positivo ficou por
conta do aumento das intenções
de contratar funcionários, após
quatro meses de reduções intensas (alta de 2,4%, atingindo 68
pontos). O índice, entretanto, está
56 pontos abaixo do nível prépandemia. (Agencia Brasil)
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Gold Rush Participações S/A-CNPJ: 24.728.596/0001-09 - Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019
Balanço Patrimonial: Ativo Circulante
Disponivel
Banco conta Movimento
Movimento de Caixa
Despesas dos Exercicios
Seguro à Apropriar
Juros Financeiro Mutuo
Adiantamentos
Fornecedores Nacionais
Total do Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Mandalay Participações Ltda
Recursos Futura Utilização
Investimentos Vistta
Adiantamento Consórcio
Consórcio Embracon
Imobilizado
Veículos
Depreciação
Depreciação Acumulada
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo

31.12.2019
2.738,34
2.525,46
212,88
63.553,22
11.852,73
51.700,49
66.291,56
8.188.435,15
5.217.550,00
320.789,07
2.650.096,08
48.750,00
48.750,00
265.644,13
273.800,00
8.155,87
8.155,87
8.502.829,28
8.569.120,84

31.12.2018
13.548,16
13.548,16
18.326,43
18.326,43
78.036,52
78.036,52
109.911,11
8.101.443,36
5.217.550,00
320.789,07
2.563.104,29
88.430,00
88.800,00
370,00
370,00
8.189.873,36
8.299.784,47

Ativo
2018
Ativo Circulante
8.920.852,74
Caixa e Bancos
1.001,31
Aplicações Financeiras
24.982,24
Tributos a Recuperar
695,68
Empréstimos a receber
1.637,93
Outros Créditos
7.566.765,56
Estoques de Imóveis
1.325.770,02
Ativo Não Circulante
62.056.355,34
Créditos Partes Relacionadas
1.724.999,69
60.331.355,65
Participação Societária
70.977.208,08
Total do Ativo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018
Distribuição de Lucros/Dividendos
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício
Saldos em 31/12/2019

2019
8.904.903,38
1.001,31
9.005,10
723,46
1.637,93
7.566.765,56
1.325.770,02
67.241.752,49
1.915.999,69
65.325.752,80
76.146.655,87

Balanço Patrimonial: Passivo Circulante
31.12.2019 31.12.2018
Obrigações a Pagar Curto Prazo
7.384.459,66 6.645.702,50
Fornecedores à Pagar
5.104.387,06 5.884.648,29
Mutuo à Pagar
2.280.072,60 761.054,21
Total do Passivo Circulante
7.384.459,66 6.645.702,50
Partes Relacionadas
220.789,07
Partes Relacionadast
220.789,07
Patimônio Liquido
963.872,11 1.654.081,97
Capital Social
10.000,00
10.000,00
Capital Social Integralizado
10.000,00
10.000,00
Concessão de Crédito
100.000,00 320.789,07
Crédito Terra Forte
100.000,00 320.789,07
Resultados Acumulados
853.872,11 1.323.292,90
Distribuição aos Acionistas
322.352,36
73.748,38
Lucro Exercicio Anterior
1.323.292,90 1.397.041,28
Prejuizo do Exercício
147.068,43
Total do Passivo Não Circulante
1.184.661,18 1.654.081,97
Total do Passivo
8.569.120,84 8.299.784,47
São Paulo, 31/12/2019. Anna Sagia Chain-Presidente; Marco Antonio
Chain-Diretor; Dennis Fabiano da Silva-CRC 1SP202329/O-3
“As notas explicativas da empresa Gold Rush Participações S/A, encontrase à disposição na sede social da Companhia”

Demonstração do Resultado
(-) Despesas Operacionais Gerais
e Administrativas
Depreciação Veículos
Correios e Malotes
Seguro
Comissões
Material de Escritório
Lanches e Refeições
Táxi e Uber
Assitência Contábil
Combustível e Lubriﬁcantes
Publicações Jornais e Revistas
Despesas Legais e Judiciais
(-) Impostos e Taxas
Multas SRF
Emolumentos e Taxas
(-) Resultado Financeiro Liquido
Despesas Bancárias
(+) Resultado Não Operacional
Ganhos de Capital
Lucro ou Prejuizo do Exercício

31.12.2019

31.12.2018

112.085,88
14.965,53
7.785,87
370,00
44,70
1.430,08
77.781,08
1.417,12
203,08
200,40
591,50
22,00
110,35
14.892,94
12.000,00
416,03
1.458,90
7.140,36
1.000,00
187,00
31.717,30
2.982,14
6.318,90
1.015,05
25.398,40
1.967,09
3.265,25
2.561,05
3.265,25
2.561,05
- 1.417.550,00
- 1.417.550,00
(147.068,43) 1.397.041,28

CRPS Participações S.A.

CNPJ Nº 22.800.281/0001-08
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019
Passivo
2018
2019
168.293,71
22.843,03
Passivo Circulante
Fornecedores
2.641,99
2.841,50
Obrigações Tributárias
25.651,72
1,53
Outras Obrigações
140,000,00
20.000,00
Passivo Não Circulante
151.843,01
151.843,01
Partes Relacionadas (AFACs)
151.843,01
151.843,01
Patrimônio Líquido
70.657.071,36 75.971.969,83
Capital Social
9.117.802,00 9.117.802,00
Reservas de Capital
41.938.236,35 41.938.236,35
19.601.033,01 24.915.931,48
Lucros/(Prejuízos) Acumulados
70.977.208,08 76.146.655,87
Total do Passivo

Capital Social Reservas de Capital Lucros (Prejuízos) Acumulados
Total
9.117.802,00
41.938.236,35
19.601.033,01 70.657.071,36
–
–
(624.840,34) (624.840,34)
–
–
5.939.738,81 5.939.738,81
9.117.802,00
41.938.236,35
24.915.931,48 75.971.969,83

Demonstração de Resultado
Despesas Operacionais: Despesas Administrativas
Outros Impostos e Taxas
Resultado Operacional Liquido
Resultado Financeiro: Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Receita (Despesa) Financeiras liquidas
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Resultados de Participação Societárias

2019
(45.051,83)
(170,56)
(45.222,39)
851,95
(2.819,71)
(1.967,76)
5.987.104,31
5.987.104,31
5.939.914,16
(175,35)
5.939.738,81

Resultado Antes dos Impostos
Imposto de Renda / Contribuição Social
Resultado do Período (Lucros/Prejuízo)
Diretoria
Cassia Regina P. Stefanello - Presidente
Leonidio da Silva Brandão - Contador - CRC - 1SP292389/O-4
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

CNPJ Nº 22.800.278/0001-86
Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019
2018
2019 Passivo
2018
2019
2.346.620,63 1.977.338,63 Passivo Circulante
1.091.805,61 843.308,56
1.001,00
1.001,00 Fornecedores
2.641,97
2.841,49
704.420,69 333.162,60 Obrigações Tributárias
9.163,64
467,07
4.329,79
6.305,88 Outras Obrigações
1.080.000,00 840.000,00
1.636.869,15 1.636.869,15 Passivo Não Circulante
Patrimônio Liquido
62.935.434,01 68.100.046,83
Ativo Não Circulante
61.680.618,99 66.966.016,76 Capital Social
8.188.500,00 8.188.500,00
Créditos Partes Relacionadas
1.724.999,69 1.965.999,69 Reservas de Capital
41.562.500,00 41.562.500,00
59.955.619,30 65.000.017,07 Lucros (Prejuizos) Acumulados
Participação Societária
13.184.434,01 18.349.046,83
64.027.239,62 68.943.355,39 Total do Passivo
64.027.239.62 68.943.355,39
Total do Ativo
Demonstração de Resultado
2019
2019 Outras Receitas/Despesas Operacionais
6.225.397,49
(44.070,59) Resultado de Participação Societárias
Despesas Operacionais: Despesas Administrativas
6.225.397,49
(44.070,59)
Resultado Operacional Liquido
6.207.687,03
Resultado Financeiro: Receitas Financeiras
26.741,96 Resultado Antes dos Impostos
(9.374,21)
(381,83) Imposto de Renda / Contribuição Social
Despesas Financeiras
6.198.312,82
26.360,13 Resultado do Periodo (Lucros/(Prejuizo)
Receita ( Despesa ) Financeiras liquidas
Ativo
Ativo Circulante
Caixas e Bancos
Aplicações Financeiras
Tributos a Recuperar
Estoques de imóveis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2018
Distribuição de lucros/Dividendos
Lucro/(Prejuizo) liquido do exercício
Saldo em 31/12/2019
Braulio Henrique P. Stefanello - Presidente

Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
AtividadesOperacionais:
Lucro (Prejuizo) Liquido do Periodo
6.198.312,82
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:
(6.225.397,49)
Equivalência Patrimonial
(6.225.397,49)
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo
Impostos a Recuperar
(1.976,09)
(241.000,00)
Outras Contas a Receber
(242.976,09)
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo: Fornecedores
199,52
Tributos e Contribuições Sociais
(8.696,57)
(240.000,00)
Outras Contas a Pagar
(248.497,05)
(518.557,81)
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais
147.299,72
Atividades de Financiamento: Dividendos
147.299,72
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras
(371.258,09)
Aumento em Disponibilidades:
Capital Social Reservas de Capital Lucros (Prejuizos) acumulados
Total
Disponibilidades: No Inicio do Período
705.421,69
8.188.500,00
41.562.500,00
13.184.434,01 62.935.434,01
334.163,60
No Fim do Período
(1.033.700,00) (1.033.700,00)
(371.258,09)
6.198.312,82 6.198.312,82
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa (371.258,09)
8.188.500,00
41.562.500,00
18.349.046,83 68.100.046,83
As
Demonstrações
Financeiras
completas,
acompanhadas
das
Notas
Diretoria
Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Leonidio da Silva Brandão - Contador - CRC - 1SP292389/O-4

Jornal
O DIA SP

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Conforme disposto no §2º da Lei 6.404/78 e instituído pela MP 931, de 30/03/2020, convocamos aos acionistas para AGO dia 28/07/2020, às 15:00h
na sede à Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP, na impossibilidade de podermos reunir presencialmente, por ocasião dos efeitos das
restrições sociais em consequência da pandemia da covid-19, realizaremos em formato digital, na rede mundial de computadores (Internet), pelo
Link: https://meet.google.com/xus-pdvf-dgy, a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e
Demonstrações financeiras do Exercício findo 2019; 2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 13/07/20.

CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
do Grupo Pão de Açúcar

CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIAE COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Construcap - CCPS - Engenharia e Comércio S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada de modo exclusivamente digital em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no dia 29
de julho de 2020, às 09h30 em primeira convocação e às 10h00 em segunda convocação, por meio de plataforma de videoconferência,
que permitirá a participação e a votação a distância, mediante atuação remota, conforme autorizado pela Medida Provisória nº 931,
de 30 de março de 2020 e nos termos da Instrução Normativa nº 79/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração (“IN DREI nº 79/2020”), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, localizada
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos, observada a declaração de dividendos aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
08 de maio de 2020, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 2º da Medida Provisória nº 931, de 30 de
março de 2020; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar a remuneração global dos membros
do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício de 2020. Nos termos do artigo 133, § 5º da Lei 6.404/76,
os documentos a que se refere esse artigo foram publicados (i) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 18 de junho de 2020,
páginas 39 - 45, e (ii) no “Jornal O DIA SP”, em 18 de junho de 2020, páginas 05 - 07, ambos com mais de 1 (um) mês de antecedência
da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária ora convocada. Instruções Gerais: a) Para participação na
Assembleia, os representantes legais ou procuradores dos Acionistas deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76,
apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade com foto
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, bem como, no caso de representação por procurador, o
instrumento de mandato realizado há menos de 1 (um) ano com reconhecimento da firma do outorgante, mediante envio de e-mail ao
endereço [secretaria@construcap.com.br]. b) A Companhia informa que, nos termos da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de
2020 e IN DREI nº 79/2020, e a fim de viabilizar a realização da Assembleia de modo exclusivamente digital, divulgará aos Acionistas
o link de acesso à plataforma Zoom de videoconferência e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 16h00 do dia 28 de
julho de 2020. A participação da Assembleia, bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da
ordem do dia serão realizados por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI nº 79/2020,
também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos
respectivos votos; (iii) a preservação do direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do
direito de voto a distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos
apresentados durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação
integral da assembleia; (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja
participação seja obrigatória; e (ix) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 17 de julho de 2020.
Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto
Presidente do Conselho de Administração
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CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89 – NIRE 35400003952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
(Modalidade Semipresencial)
O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se na forma semipresencial no dia 27 de julho de 2020, observados
os seguintes horários e quórum para sua instalação, nos termos do estatuto social da Cooperativa: (i) em
primeira convocação às 12h00min; (ii) em segunda convocação às 13h00min; e (iii) em terceira convocação
às 14h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberar sobre a eleição de membro
suplente do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a aprovação
das contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, em vista da renúncia do Sr. Paulo
Sergio Almeida Lima como membro efetivo do Conselho Fiscal, com a subsequente efetivação da Sra. Andréa
Pereira da Nóbrega como membro efetivo do Conselho Fiscal. Ademais, diante do caráter semipresencial
da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e suas instruções de preenchimento e envio, bem
como o link para acesso à Assembleia por modo virtual, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. Para efeito de cálculo do quórum mínimo de
instalação da Assembleia supramencionado, considera-se o número total de 12 (doze) Delegados. Os associados
que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 9º do Artigo 24
do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
Sandra Camargo Vicari
Presidente do Conselho de Administração
OBSERVAÇÕES: 1. A Assembleia se realizará em formato semipresencial, tendo em vista a recomendação do
Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e
saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por meio do
Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei nº 5764/71, bem como
na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. 2. Instruções para participação e votação por meio
de boletim de voto à distância ou de forma remota: as instruções para acesso ao boletim de voto à distância e
o link de acesso remoto à Assembleia serão disponibilizados aos delegados e a todos os Associados por meio do
site da Cooperativa https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. O link poderá ser acessado
através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos
utilizados permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e voto, através de áudio, vídeo e chat, em
tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identiﬁcação, oportunidade em que será admitido o
ingresso na Assembleia.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104879-08.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Doubles Importação e Comércio de Bebidas, CNPJ 10.246.741/0001-00, na pessoa de seu
representante legal e a Wesley Ferreira de Oliveira, CPF 235.179.958-51, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou
uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 110.661,98 (set/2018),
corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento do
Contrato para desconto de recebíveis – condições reguladoras - nº 900235501, emissão: 14/07/2017, agência: 112,
conta corrente: 130060727. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
ªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTEM ªSOBªPENAªDEªSEREMªCONSIDERADOSªREVEIS ªOCASIÍOªQUEªSERÈªNOMEADOª
curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de julho de 2020.
B 17 e 18/07
Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1070587-94.2018.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga,
Juíza de Direito da 10ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Auto Posto GN do Brasil Ltda,
CNPJ 47.300.694/0001-46, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar
a ré ao pagamento de R$ 88.711,77 (junho/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao
débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Av. Álvaro Ramos, 1688, Agua
Rasa, São Paulo/SP (cliente 0010011374 - instalação MTE0013869), 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. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGRUHYHO
ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
B 17 e 18/07

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'RXJODV,HFFR5DYDFFLQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D5(1732:(5'2%5$6,/5(35(6(17$d®(6LQVFULWDQR&13-VRERQ
TXH62'(;23$66'2%5$6,/6(59,d26(&20e5&,26$OKHDMXL]RXXPDDomR021,7Ï5,$
REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5 -XQKR  D VHU FRUULJLGD UHSUHVHQWDGR SHODV
QRWDV ILVFDLV H UHVSHFWLYDV GXSOLFDWDV QV 81 81 81 H 81 (VWDQGR D Up
HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHRHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGR
LVHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR
DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR
H[HFXWLYR 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO DUW  ,9 &3&  6HUi R HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012005-38.2017.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
WILSON PAULO NETO, CPF 373.343.458-78, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, também em face de Realiza Eventos e Trade Marketing LTDA, objetivando a
Busca e Apreensão do veículo tipo automóvel/passageiro, marca Peugeot, modelo 207HB XR S, cor prata, ano/fabricação.
2011/2012, chassi 8AD2MKFWXCG011320, placa EVI6975, RENAVAM 339757272, referente à Cédula de Crédito Bancário
– CDC –Crédito Direito ao Consumidor – Pessoa Jurídica, sob o nº 00330203860000005520, emitida em 20/03/2015, uma vez
que o réu deixou de pagar a prestação vencida em 20/09/2016, assim como todas as subsequentes. O veículo foi devidamente
APREENDIDOª EMª  ª CONFORMEª CERTIDÍOª DEª BUSCAª Eª APREENSÍOª ASª mSª ª %STANDOª Oª REQUERIDOª EMª LUGARª IGNORADO ª
expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos
VERDADEIROSªOSªFATOSªNARRADOSªPELAªAUTORA ªNOMEANDO SEªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOª
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.
B 17 e 18/07

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(662$00D-Xt]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'UD$'5,$1$%(57,(5%(1(',72QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D$50$=e0(;35(66',675,%8,d2'($/,0(1726/7'$&13-
TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH(;(&8d2'(7Ë78/2(;75$-8',&,$/SRUSDUWHGH*9,1$+,1'Ò675,$
(&20e5&,2'($/,0(1726(3$1,),&$d2/7'$ *9,1$+ SDUDFREUDQoDGH5DWp$JRVWR
 UHSUHVHQWDGR SHODV QRWDV ILVFDLV QV  H  (QFRQWUDQGRVH D H[HFXWDGD HP OXJDU LQFHUWR H
QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV FRQWDGRV DSyV R
GHFXUVR GR SUD]R GHVWH HGLWDO SDJXH R GpELWR DFLPD GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR VRE SHQD GH SHQKRUD H
DYDOLDomRGHEHQVVXILFLHQWHVSDUDDVDWLVIDomRGDGtYLGDHHPKDYHQGRSDJDPHQWRGHQWURGRSUD]RDYHUED
KRQRUiULD IL[DGD HP  VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH H TXHUHQGR QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV WDPEpP
FRQWDGRVILQGRRSUD]RGHVWHHGLWDOSRGHUiRIHUHFHU(PEDUJRV DUWGR&3& RX3HGLGRGH3DUFHODPHQWR
GD 'tYLGD DUW  H  &3&  ILFDQGR DGYHUWLGD GH TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD
DUW  ,9 GR &3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0DULD&HFLOLD0RQWHLUR)UD]mRQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D3%(035((1',0(1726/7'$&13-FRPHQGHUHoRj5XD
&RPHQGDGRU&DQWLQKRDQG3HQKDGH)UDQFD&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPD
DomR GH DGMXGLFDomR FRPSXOVyULD SRU SDUWH GH 7KDtV &ULVWLQD 6LOYD GH $QGUDGH -HVXV REMHWLYDQGR TXH VHMD
RXWRUJDGD D HVFULWXUD GD XQLGDGH DXW{QRPD Q  QR  DQGDU GR FRQMXQWR UHVLGHQFLDO GR &RQGRPtQLR
5HVLGHQFLDO3LD]]D/DFFKLQLVLWXDGRj5XD3DGUH)UDQFLVFR-RmRGH$]HYHGRQWDPEpPFRPIUHQWHQD5XD
&RQVHOKHLUR0RUHLUDGH%DUURV&DSLWDO63(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR
SUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6H[SHGLGRQRVDXWRVGD$omRGH8VXFDSLmR352&(6621
 868&   $ 'RXWRUD $QD &ODXGLD 'DEXV *XLPDUmHV H 6RX]D GH 0LJXHO 00 -Xt]D GH
'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR
3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R V -RVp7DQXV*DVWLQ&DULPH$EGDOD*DVWLQ7DQXVUpXVDXVHQWHV
LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV IRUHP KHUGHLURV HRX
VXFHVVRUHVTXH0LWUD'LRFHVDQDGH6DQWR$PDURDMXL]RXDomRGH868&$3,2YLVDQGRDGHFODUDomRGHGRPtQLR
VREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD5XD$MXULWLEDQ3DUTXH-DEDTXDUD6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWH
QDOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWH
HGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRVSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGH
GLDV~WHLVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &ULVWLDQH9LHLUDQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D&2233$5.&RRSHUDWLYDGH7UDEDOKRGRV3URILVVLRQDLVHP(VWDFLRQDPHQWRVH6LPLODUHV&13-
0)QQDSHVVRDGH0$5,$/8&,$%$5526$558'$TXH&%0(67$&,21$0(172/7'$
 0( OKH DMXL]RX XPD DomR GH 352&(',0(172 &2080 REMHWLYDQGR D FRQGHQDomR GR UpX DR SDJDPHQWR GD
TXDQWLD GH 5 D VHU DWXDOL]DGD D FRQWDU GRV UHVSHFWLYRV GHVHPEROVRV YDORUHV HVVHV SDJR SHOD $XWRUD
HPFRQGHQDomRVXEVLGLiULDHPDomRWUDEDOKLVWDDMXL]DGDSRU$VVRFLDGRGDUpEHPFRPRQDVGHPDLVFRPLQDo}HVGH
HVWLOR (VWDQGR D Up HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH  GLDV ~WHLV D IOXLU GRV  GLDV ~WHLV VXSUD
FRQWHVWHDDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDUWLFXODGRVSHORDXWRU1RFDVRGHUHYHOLD
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO DUW,9&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 

CNPJ 60.829.215/0001-41
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Conter Construções e Comércio S.A., para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 23 de julho de 2020, às 10h00, por videoconferência, via
plataforma ZOOM, cujo link será disponibilizado por e-mail, a ﬁm de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e destinação
de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e b) eleição dos membros da Diretoria. São
Paulo, 14 de julho de 2020. Carlos Pacheco Silveira – Diretor Presidente.

FENICIAPAR S/A - CNPJ nº - 74.409.467/0001-26
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convidados os Senhores Acionistas
para se reunirem, em AGO a ser realizada na Av. Paulista,
283, 9º andar, Paraíso, São Paulo, SP., em 31/07/2020, às
10:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: Em AGO: (a) Apreciação e aprovação do Relatório
Anual da Administração, Demonstrações Financeiras e o
Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (b) Deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição
dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019; (c) Fixação da remuneração
anual global dos administradores para o exercício de
2020; e, (d) Mudança do órgão de imprensa, onde serão
publicados os atos societários da sociedade. Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia,
munidos dos seguintes documentos: 1) Identidade e 2) se
for o caso, instrumento de mandato para representação
do acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 15.07.2020.
Conselho de Administração.
15, 16 e 17

Kosmos Comércio de Vestuário S/A - Em Recuperação
Judicial - CNPJ nº- 00.354.053/0001-00 - ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam
convidados os Senhores Acionistas para se reunirem,
em AGO a ser realizada na Av. Paulista, nº 283, 9º andar,
Paraíso, São Paulo, SP. em 31/07/2020, às 11:00 horas,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em
AGO: (a) Apreciação e aprovação do Relatório Anual de
Administração, Demonstrações Financeiras e o Relatório
dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos
dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (c) Fixação da remuneração anual
global dos administradores para o exercício de 2020, e
(d) Mudança do órgão de imprensa, onde serão publicados os atos societários da sociedade. Os acionistas da
Companhia deverão comparecer à Assembleia, munidos
dos seguintes documentos: 1) Identidade e 2) se for o
caso, instrumento de mandato para representação do
acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 15.07.2020.
15, 16 e 17
Conselho de Administração.

Baumer S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleias Gerais Ordinária
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para as Assembleias Gerais Ordinária, a ser realizada
no dia 31 de julho de 2020, às 16h30, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I - Assembleia Geral Ordinária: (1) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (2) destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) eleição dos membros
do Conselho Fiscal; (5) Exame, discussão e votação da política de remuneração variável; (6) eleição
dos membros do Conselho de Administração. Devido à pandemia da Covid 19, e conforme Medida
Provisória nº 930/2020, comunicamos que a assembleia será realizada de exclusivamente digital,
acessível pelo aplicativo Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pelo pela companhia,
através do correio eletrônico baumer@baumer.com.br, 24 horas antes da realização da assembleia.
Para maiores instruções, acesse o site www.baumer.com.br.
Mogi Mirim, 14 de julho de 2020
Ruy Salvari Baumer - Presidente do Conselho de Administração

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U*XLOKHUPH0DGHLUD'H]HP-XL]GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD$QGHUVRQ)LOLN &3) TXH5REHUWR)HUQDQGHV/LPD
OKHDMXL]RXDomRGH,QGHQL]DomR3RU'DQRV0RUDLVH0DWHULDLVGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRTXHDSUHVHQWHDomRVHMD
MXOJDGDWRWDOPHQWHSURFHGHQWHSDUDFRQGHQDURUHTXHULGRDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVQRLPSRUWHGH5
HPGHFRUUrQFLDGDWHRULDGDSHUGDGHXPDFKDQFHGLDQWHGDVUHLWHUDGDVFRQGXWDVGHVLGLRVDVGRUHTXHULGRTXH
FXOPLQDUDPQDLPSURFHGrQFLDWRWDOGRSURFHVVRWUDEDOKLVWDPRYLGRSHORDXWRUYHULILFDVHTXHRPHVPRGHXFDXVDjSHUGDGDFKDQFH
GRDXWRUHPREWHUr[LWRHPVXDDomRWUDEDOKLVWDEHPFRPRVHMDFRQGHQDGRDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVQR
LPSRUWHGHVDOiULRVPtQLPRVYLJHQWHV(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHP
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
H
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 9DOGLU GD 6LOYD 4XHLUR] -XQLRU
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD&RQIHFo}HVGH5RXSDV&ULVHR/WGD &13-
 TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR6DQWDQGHU
%UDVLO 6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5
QRYHPEUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP 
GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH
6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
 H 
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO 
&RQWUDWRV%DQFiULRV5HTXHUHQWH%DQFR,WDXEDQN6$5HTXHULGR5HG\DU2WP7UDQVSRUWHV/WGDSHORVyFLR/RULGHV/XL]
&DPEUXVVL(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U)DELR&RLPEUD-XQTXHLUDHWF)$=6$%(5D5('<$5
270 75$163257(6 /7'$ &13-  TXH %DQFR ,WDXEDQN 6$ DMXL]RXOKH DomR GH &REUDQoD SHOR
3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH GHFRUUHQWHGRHPSUpVWLPR
GHQRPLQDGR $GLDQW 'HSRV &UHG /LTXLGDomR RSHUDomR FRQWUDWR Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP
OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV ~WHLV FRQWDGRV DSyV R SUD]R GH  GLDV VXSUD
&217(67( D DomR VRE SHQD GH VHUHP DFHLWRV FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV QDUUDGRV SHOR DXWRU QRPHDQGRVH FXUDGRU
HVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 
H
(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9DOGLUGD6LOYD4XHLUR]-XQLRU
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD0DULD*%UDVLOGD6LOYD &,$/WGD )DUPiFLD9LWyULD
&13-   H 0DULD *LOYDQLD %UDVLO *RXYHLD GD 6LOYD &3)   TXH 'LVWULEXLGRUD GH
0HGLFDPHQWRV 6DQWD &UX] /WGD OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH
  UHSUHVHQWDGD SHOR LQVWUXPHQWR SDUWLFXODU GH FRQILVVmR QRYDomR H DVVXQomR GH GtYLGD (VWDQGR DV H[HFXWDGDV HP
OXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHP
TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWR
UHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D TXDQWLD EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  'HFRUULGRV RV
SUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGR
H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
H

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0{QLFDGH&DVVLD7KRPD]3HUH]5HLV/RER
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D0$5,$$668037$)(55(17,&+(&+,$5*&3)TXH
OKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH*DEULHO)HQ\YHUVL%HVWHUSDUDFREUDQoDGD
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CONTERSIL S/A Administração de Bens Imóveis

SAMRON PARTICIPAÇÕES LTDA

C.N.P.J 43.440.361/0001-61
RELATÓRIO
Ó O DA DIRETORIA
O
Em atenção às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação e consideração de V. Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e
Demonstração dos Fluxos do Caixa, referentes ao Exercício encerrado em 31/12/2019. Outrossim, colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários. São Paulo, 14 de julho de 2020.
BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (em milhares de reais)
31.12.19
31.12.18 Receita Bruta
31.12.19
31.12.18
A T I V O
31.12.19
31.12.18 P A S S I V O
Circulante
Receitas com Vendas de Imoveis
5.493
2.395
Circulante
Salarios Ordem e Honorarios a Pagar
1
1 Impostos sobre Receita de vendas
(214)
(51)
Caixa e equivalente caixa
382
225 Impostos a Recolher
92
69
5.278
2.344
Venda de Imóveis
253
464 Contribuição a Recolher
578
177 Despesas Operacionais
778
241 Gerais e administrativas
Demais Contas a Pagar
(217)
(164)
Iptu a receber
2
2
1.449
488
(217)
(164)
Partes Realcionadas
15.851
12.385 Total do Passivo Circulante
Não Circulante
Lucro (prejuizo) operacional antes das
Outros
3
3 Venda de Imóveis
787
1.211 participações societárias e do resultado
5.062
2.179
21.890
6.862 Total do Passivo Não Circulante
Estoque de Imoveis
787
1.211 Resultado ﬁnanceiro liquido
2.236
1.699 Despesas ﬁnanceiras
(55)
(42)
Total do Ativo Circulante
38.380
19.942 Total do Passivo
PATRIMONIO LIQUIDO
(55)
(42)
Não Circulante
Capital Social
410
410 Lucro (prejuizo) antes do IRPJ e da CSLL
5.007
2.138
535
747 Reservas de Capital
Venda de Imóveis
3
3 IRPJ e CSLL correntes
(245)
32
Total Realizavel a Longo Prazo
535
747 Reserva Legal
2.119
2.119 Lucro (prejuizo) liquido do exercicio
4.762
2.106
19.523
4.496
(-) Investimentos
0
0 Reservas de Reavaliação
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)
(100)
- Fluxos de caixa das atividades operacionais
31.12.19 31.12.18
9
9 (+/-) Ajustes de Exercicios Anteriores
Imobilizado Liquido
14.733
11.971 Lucro do exercício
Lucros Acumulados
4.762
2.106
Total do Ativo Não Circulante
9
9 Total do Patrimonio Liquido
36.688
18.998 Variações do capital circulante:
38.924
20.698 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL DO ATIVO
38.924
20.698 Aumento/ redução em contas a receber
(212)
(159)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTACÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (em milhares de reais)
Aumento/ redução em estoques
(15.028)
150
RESERVA DE LUCROS
Aumento/ redução em outros créditos
(3.466)
(336)
CAPITAL RESERVA
RESERVA RESERVA LUCROS/PREJUIZO
PATRIMONIO Redução em obrigações trabalhistas e tributárias
(424)
(68)
SOCIAL
CAPITAL REAVALIAÇÃO
LEGAL
ACUMULADOS
LIQUIDO Aumento/ redução em contas a pagar
DISCRIMINACÃO
(113)
(1.758)
SALDO EM 31.12.2017
410
3
4.496
2.013
10.271
17.192 IRPJ e CSLL pagos
35
32
Lucros Distribuidos
(300)
(300) Caixa líquido das atividades operacionais
(19.208)
(2.139)
Lucros Liquido do Exercicio
2.106
2.106 Fluxos de caixa das atividades de investimento
105
(105)
- Reavaliação de Imoveis
Constituição Reserva Legal
15.028
SALDO EM 31.12.2018
410
3
4.496
2.119
11.971
18.998 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos 15.028
Reavaliação de Imoveis
15.028
15.028 Variação líquido de caixa e equivalente
582
(33)
4.762
4.762 Caixa e equivalente ao caixa no inicio do período
Lucros Liquido do Exercicio
225
58
(100)
(100) Caixa e equivalente ao caixa no ﬁm do período
(+/-)Ajustes do Exercicios Anteriores
382
225
SALDO EM 31.12.2019
410
3
19.523
2.119
16.634
38.688 Variação
157
167
DIRETORIA
Fabio de Souza
Maria Cristina Leite Silveira – Diretora Presidente
Pedro Queiroz Silveira –Diretor
Contador CRC-SP 1 SP 249.960/O-2
Fabio Rosa Silveira - Diretor
Marcelo Silveira de Sampaio Barros – Diretor
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras e estão disponíveis aos acionistas na administração da companhia.

CNPJ/MF 14.717.222/0001-34 NIRE 3522604559-4
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Em 13/07/2020, na sede social da sociedade, reuniram-se os representantes da integralidade do capital social da SAMRON
PARTICIPAÇÕES LTDA, e deliberam a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a redução do capital social, de R$ 678.661,00
(seicentos e setenta e oito mil e seicentos e sessenta e um reais), para R$ 458.661,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e
seicentos e sessenta e um reais). (ii) Aprovação do novo quadro do capital social e participação societária.

ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICENTE
C.N.P.J. 61.705.877/0001-72
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM REAIS - AEB - SERVIÇOS ASSIST.DIVERSOS
2.018
2.017
2.018
2.017
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
2.672.907
1.484.791 PASSIVO CIRCULANTE
2.564.447
2.239.758
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.617.575
345.750
FORNECEDORES DIVERSOS
164.597
401.780
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
850.970
961.586
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
68
OUTROS CREDITOS
195.563
162.677
EMPRESTIMOS TERCEIROS
36.462
22.812
DESPESAS A APROPRIAR
148
1.316
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1.933.047
1.582.652
IMPOSTOS A RECUPERAR
8.652
13.463
OBRIGAÇÕES FISCAIS
29.992
29.244
OUTRAS EXIGIBILIDADES
400.281
203.270
ATIVO NÃO CIRCULANTE
27.821.224
2.536.500 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
455.072
492.743
IMOBILIZADO
27.579.247
2.285.523
OUTRAS EXIGIBILIDADES
BENS MOVEIS E IMOVEIS
34.224.072
4.695.952
DIVERSOS
455.072
492.743
DEPRECIAÇÕES
(6.644.825) (2.410.429)
27.474.612
1.288.790
DESPESAS A APROPRIAR
- PATRIMONIO SOCIAL
DEPOSITO JUDICIAL
241.977
250.977
PATRIMONIO SOCIAL
1.288.790
1.439.620
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES
8.016.953
4.969
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
17.651.162
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
517.707
(155.799)
TOTAL DO ATIVO
30.494.131
4.021.291 TOTAL DO PASSIVO
30.494.131
4.021.291
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM REAIS
Ajuste de ExerciSuperavit/(Déﬁcit)
Eventos:
Patrimonio Social
Totais
cios Anteriores Reserva de Reavaliação
no Exercicio
Saldo em 31.12.16
772.997
666.623
1.439.620
Resultado do exercicio
(155.799)
(155.799)
4.969
4.969
Ajuste de Exercicios Anteriores
Saldo em 31.12.17
772.997
4.969
510.824
1.288.790
Resultado do exercicio
517.707
517.707
Ajuste de Exercicios Anteriores
8.016.953
8.016.953
17.651.162
17.651.162
Reserva de avaliação
772.997
8.021.922
17.651.162
1.028.531
27.474.612
Saldo em 31.12.18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017- EM REAIS
2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(DEFICIT) / SUPERAVIT DO EXERCICIO
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS INTERNAS
DEPRECIAÇÃO
( = ) LUCRO QUE AFETA O CAIXA
VARIAÇÃO EM CONTAS A RECEBER
VARIAÇÃO EM OUTROS CREDITOS
VARIAÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR
VARIAÇÃO EM DEPOSITO JUDICIAL
VARIAÇÃO EM ESTOQUES
VARIAÇÃO EM DESPESAS A APROPRIAR
VARIAÇÃO EM DEVEDORES DIVERSOS
VARIAÇÃO EM FORNECEDORES DIVERSOS
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS
VARIAÇÃO EM OBRIGAÇOES FISCAIS
VARIAÇÃO EM HONORARIOS MEDICOS E REPASSES
VARIAÇÃO EM OUTRAS EXIGIBILIDADES
VARIAÇÃO EM CONTAS CORRENTES
VARIAÇÃO EM EMPRESTIMOS TERCEIROS
VARIAÇÃO EM DIVERSOS
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
VARIAÇÃO IMOBILIZADO
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
VARIAÇÃO EM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO

Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo
valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e
reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros ﬂuam
para a entidade e assim possam ser conﬁavelmente mensurados. Os
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas
realizações estão reconhecidas no resultado. j) Estimativas contábeis: A
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use
de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.
Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor
residual do Ativo imobilizado, Ativos e Passivos relacionados a benefícios a
empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa
as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. NOTA 05 –
MUDANÇAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS Conforme determinação da
Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27), a Entidade alterou suas taxas
de depreciação de acordo com a vida útil e utilização dos bens. Este fato,
conforme previsão da Resolução CFC No. 1.179/09 (NBC TG 23) – Políticas
Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retiﬁcação de Erro, são considerados
uma mudança de estimativa contábil prospectiva (vida útil de um ativo
depreciável ou no padrão esperado de consumo dos futuros benefícios
desse tipo de ativo), afetando a depreciação do período corrente e de cada
um dos períodos futuros durante a vida útil remanescente do ativo. O
montante dos efeitos de períodos subsequentes, não foi divulgado porque a
estimativa do mesmo é impraticável. NOTA 06 – ATIVO NÃO CIRCULANTE
- (LONGO PRAZO) Este grupo é composto pelos depósitos judiciais, do
exercício 2018 cujo período de vigência beneﬁcia o exercício seguinte e
estão representadas pelo seu valor nominal. NOTA 07 – ATIVO NÃO
CIRCULANTE (IMOBILIZADO) AEB Sede Os ativos Imobilizados e
Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção,
deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.
2017 Movimentação do Custo Atividade de Assistência Social e Educacional

(155.799)
4.970
217.079
66.250
81.927
(13.463)
8.256
4.055
(243.018)
536.585
(794)
51.465
(71.381)
(29.707)
5.669 OBS: Valores referentes adições no grupo terrenos e ediﬁcações em
395.844 imóvel de Sorocaba que deu-se em virtude da cisão da ﬁlial 003 com
o reconhecimento do valor justo permitido por essa ocasião. NOTA 08 –
(29.528.120)
(195.335) OBRIGAÇÕES Á CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo
(29.528.120)
(195.335) está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de
fornecedores em geral, obrigações ﬁscais-empregatícias, tributárias e outras
68
- obrigações, bem como as provisões sociais. NOTA 09 – PASSIVO NÃO
68
- CIRCULANTE. Este grupo está composto por FGTS parcelado e processos
1.161.209
200.509 trabalhistas cujo vencimento ultrapassam o exercício subsequente. NOTA 10
1.307.336
1.106.827 - PATRIMÔNIO SOCIAL Conforme previsto no estatuto social da entidade,
2.468.544
1.307.336 o patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional
serão aplicados integralmente no pais na manutenção e desenvolvimento
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
dos objetivos institucionais , sendo vedada qualquer forma de distribuição
NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL: A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis de resultados, dividendos, beneﬁciações, participações ou parcela de
BENEFICENTE é uma associação civil, de direito privado, sem ﬁns contém o número de identiﬁcação dos lançamentos relacionados ao seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto. O patrimônio líquido é
lucrativos e econômicos, de natureza ﬁlantrópica e caráter beneﬁcente de respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social,
assistência social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, detentora do elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos acrescido do resultado do período (superávit ou déﬁcit acumulado) ocorrido
Título de Utilidade Pública Estadual decreto em 01/70 e Título de Utilidade administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, NOTA 11 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404,
Pública Municipal em São Paulo, conforme lei nº 8.121/69, registrada no elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de
Conselho Municipal de Assistência Social, tem como ﬁnalidade estatutária, “Diário” da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro
conforme artigo 2º. Objetivos de relevância pública e social: a. Prestar de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham
serviços e realizar ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem sendo utilizados pela Entidade. NOTA 12 – DO RESULTADO DO PERÍODO
planejada, para os usuários da política nacional de assistência social e a a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das O resultado do exercício de 2018 será incorporado ao Patrimônio Social em
quem deles necessitar, sem qualquer discriminação; b. Promover e incentivar características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, deﬁnidas na conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº
a educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14, que revogou
o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho; c. Colaborar com entidade manter em boa ordem a documentação contábil. NOTA 04 - a Resolução CFC Nº 877 NBC T 10.10, que descreve que o superávit ou
a sociedade civil através da elaboração e execução de projetos sociais, PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS Em consonância com a déﬁcit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. NOTA
culturais, esportivos e proﬁssionalizantes; d. Prestar assistência às crianças, NBC ITG 2020 R1, os registros contábeis das receitas e despesas são 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração
adolescentes, jovens, adultos, pessoas em situação de rua, dependentes reconhecidas, mensalmente respeitando o princípio da competência, ou do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC
químicos, famílias e idosos, principalmente em situação de risco ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período em Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do
vulnerabilidade social; e. Promover Políticas de Proteção às crianças, que elas ocorrem simultaneamente quando se relacionarem, independente CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos
adolescentes e idosos; f. Promover ações de promoção da família; g. do efetivo recebimento ou pagamento. a) Caixa e Equivalentes de Caixa: de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade
Promover o voluntariado; h. Prestar auxílio técnico às entidades congêneres, Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – optou foi o DIRETO: NOTA 14 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A ENTIDADE
que desejarem desenvolver trabalho no campo da assistência social, cultural Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea
e educacional, assessorando-as na implantação e manutenção de TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados ”C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal
programas e projetos; i. Desenvolver, em parceria com outras organizações, neste sub grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta de 05 de outubro de 1988. NOTA 15 – FORMA JURÍDICA CONFORME
pesquisa cientíﬁca em ação social e banco de dados; § 1º - Os objetivos bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ENTIDADE é uma associação sem ﬁns
acima relacionados serão realizados através de atendimento, de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla
assessoramento, defesa e garantia de direitos, conforme deﬁnido na Política que estão sujeitos a insigniﬁcante risco de mudança de valor. b) Aplicações os artigos 44, 53 e 61 do Código Civil. NOTA 16 – CARACTERÍSTICA DA
Nacional de Assistência Social, Lei nº 8.742/1993, Decreto nº6.308/2007 e de Liquidez Imediata: As aplicações ﬁnanceiras estão demonstradas pelos IMUNIDADE A Associação é uma instituição educacional e social sem ﬁns
Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social.§ 2º - No valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9o. do CTN, e por isso imune,
cumprimento de suas ﬁnalidades estatutárias, ﬁca expressamente proibida a do balanço, são reconhecidos a valor justo c) Imobilizado – Os ativos no qual usufrui das seguintes características: a Instituição é regida pela
discriminação em virtude de credo, idade, cor, raça, condição econômica, imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, Constituição Federal; a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo
nacionalidade ou sexo. § 3º - Para a consecução de seus objetivos, a AEB deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas por emenda constitucional; não há o fato gerador (nascimento da
poderá ﬁrmar contratos, acordos, parcerias, cooperações, convênios entre mencionadas na Nota 7 e leva em consideração vida útil e utilização dos obrigação tributária); não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar
outros instrumentos, com pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são tributo. NOTA 17 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A única
nacionais ou internacionais, bem como contratar prestação de serviços capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária
técnicos especializados e aceitar colaboração de instituições que tenham desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário
ﬁnalidades e objetivos iguais aos seus. § 4º - O atendimento às suas resultado como despesa quando incorrido. d) Passivo Circulante e Não Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária,
ﬁnalidades institucionais se dará mediante a execução direta e indireta de Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento
projetos, programas, plano de ações, podendo receber e fazer doações de pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil
recursos físicos, humanos e ﬁnanceiros, ou pela prestação de serviços de correspondentes encargo incorridas até a data do balanço patrimonial. (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: a)
assessoramento ou intermediários de apoio a pessoas físicas, jurídicas e Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
outras organizações sem ﬁns lucrativos e a órgãos do setor público. NOTA com base em taxas de juros que reﬂetem o prazo, a moeda e o risco de cada a qualquer título (art.3º do Estatuto Social); b) aplicam integralmente, no
02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
elaboração das demonstrações contábeis de 2018 a entidade adotou a Lei um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um (art.5º do Estatuto Social); c) mantêm a escrituração de suas receitas e
n° 11.638/2007 e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
contábeis aplicáveis as entidades sem ﬁnalidade de lucros, considerando a provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas exatidão (art.47 do Estatuto Social). NOTA 18 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC) TG 1000 adoção melhores estimativas do risco envolvido. e) Prazos: Os ativos realizáveis e Conforme Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 9, a
plena, suas interpretações técnicas e comunicados em especial a ITG 2002 os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são Entidade reconhece valor justo a prestação do serviço não remunerado do
Resolução CFC Nº 1409/12 que estabelece critérios e procedimentos classiﬁcados como circulantes. f) Provisão de Férias e Encargos: Foram voluntario, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam seu
especíﬁcos de avaliação, de registros dos componentes e variações provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as data do balanço. g) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram pelas entidades. Conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 e posteriores
informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e alterações os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor
sem ﬁnalidade de lucros. NOTA 03– FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO baixados conforme o pagamento até a data do balanço. h) As Despesas e justo como se tivesse ocorrido o desembolso ﬁnanceiro.
CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 2000) A entidade, as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. i)
São Paulo, 31 de dezembro de 2018.
mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021195-37.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) KOPECK CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. EPP., CNPJ 12.564.636/0001-45, com endereço à Rua Pantojo,
1149, Vila Regente Feijo, CEP 03343-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Banco Santander (Brasil) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
DOª#0# ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 193.838,37 (abril/2020), devidamente atualizada e acrescida do valor de
2ª  ªREFERENTEªAOªCÈLCULOªDEªCUSTAS ªSOBªPENAªDEªMULTAªDEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªª
ARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
TRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªAªEXECUTADA ª
INDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJUNHOªDEªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1056235-71.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) MSI - MUSA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 18.808.395/0001-19, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Erivaldo Jose da Silva Junior, objetivando pagamento no valor
de R$ 15.000,00 (24/10/2017) referente a não realização de serviço contrato para obtenção da escritura definitiva do imóvel sito
à Rua Amaro Bernardo da Silva, 191, Terceira Divisão de Interlagos, São Paulo - SP, 04809-190. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2020.
[16,17]
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EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1068475-24.2019.8.26.0002 A MM.ª Juíza
de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr.ª Juliana Morais
Bicudo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime
de Bens movida por Eduardo Vieira da Motta e Silva e Fabíola Barsanti e Silva, objetivam alterar o regime de bens do
casamento da comunhão parcial de bens para o regime da separação total de bens. Nestas condições, expede-se edital
para conhecimento de terceiros interessados, para que em 10 dias, a fluir do prazo supra, se manifestem nos autos, sob
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. O presente edital é expedido nos
termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 30 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2020.
[16,17]
36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-Citação: Prazo de 20 dias. Processo n° 100110037.2018.8.26.0100. A Dra.Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do
Foro Central da comarca de São Paulo,FAZ SABER a MARTINHO B. FRONTINI, também conhecido como
Martinho Bizio Henrique Frontini, e sua mulher GERMAINE DEHAYE FRONTINI, a eventuais herdeiros e
interessados, que o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LION lhes ajuizou uma ação de cobrança de despesas
condominiais da unidade 86, no valor de R$ 33.659,07, a ser corrigido e acrescido das cominações
legais,conforme descrito na petição inicial. E não localizados os requeridos, deferiu-se edital, para que, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação, pena de revelia, presumindo-se verdadeiros
os fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 257 do CPC.Nesse caso, será nomeado curador especial.
Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
J - 16 e 17/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1021735-10.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ROSANA RIBAS, Brasileiro, Divorciada, RG 8.445.673-5, CPF 066.712.538-89, com endereço à Rua Sergipe, 303, ap.
61, Consolacao, CEP 01243-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Luis Carlos Ishikawa, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de juros legais,
correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais, decorrente de serviços médicos. Estando a requerida
em lugar ignorado, citada fica, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados. Sendo nomeado curador especial. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2019. [16,17]

(',7$/'(&,7$d235$=2'( 9,17( ',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *DEULHOD)UDJRVR&DODVVR&RVWDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R -26e526(1,/6217$9$5(6'(0$7263257®(6/7'$&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH
3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH&RQGRPtQLR(GLItFLR0HGLWHUUDQHH&RPXPREMHWLYDQGRTXHDSUHVHQWHDomRVHMDMXOJDGD
SURFHGHQWHFRPDFRQVHTXHQWHGHFODUDomRGHUHVROXomRFRQWUDWXDOHFRQGHQDomRGDUHTXHULGDDSDJDUDTXDQWLDGH5
DWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHGHVGHRGHVHPEROVRHDFUHVFLGRVGHMXURVGHPRUDDSDUWLUGDFLWDomRGHFRUUHQWHGHXPFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPREMHWRGHIRUQHFLPHQWRHLQVWDODomRSHODUHTXHULGDGDVJUHOKDV(QFRQWUDQGRVH
RUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUD
TXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGD
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019901-47.2020.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MARIA ILZA GOMES, Brasileiro, Casada, EMPRESARIO(A), RG 162772531, CPF 076.817.778-22, com
endereço à Rua Elizabeth Barbegian Baldinato, 130, Apto. 112, Vila Suzana, CEP 05630-070, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de O4 VetFXORV /WGD DOHJDQGR HP VtQWHVH ³,17,0(-SE o
devedor por edital, nos termos do art. 513, §2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e
considerado revel na fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da ação em HStJUDIHQRSUD]RGHGLDV´ e
ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%
sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523 e parágrafos,
do CPC). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2020.
[16,17]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1054875-74.2019.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara de Fazenda
Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA MICHELETTO
COMETTI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra
Condomínio Edifício Condestável, CNPJ 53.999.181/0001-78, objetivando a área de 112,13m², parte do imóvel
situado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nºs 52/54, Bairro Bela Vista, objeto da transcrição nº 49.227 do
&5,63GHFODUDGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDFRQIRUPH'HFUHWR(VWDGXDOQVHQGR¿[DGRFRPRYDORU
da indenização a importância de R$ 594.500,00 (jan/2020). Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
GHWHUPLQDGDDH[SHGLomRGHHGLWDOFRPRSUD]RGH GH] GLDVDFRQWDUGDSXEOLFDomRQRÏUJmR2¿FLDOQRV
WHUPRVHSDUDRV¿QVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2020.
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Nova Distribuidora de Veículos Limitada
CNPJ nº 72.855.505/0001-49
NIRE 35.211.839.328
Ata de Reunião de Sócios
Realizada em 26 de Junho de 2020
Data, Hora e Local: 26 de junho de 2020, às 11h30 .min, na Rua Comendador Miguel
Calfat, nº 35, Mezanino, Vila Nova Conceição, CEP 04537-080, São Paulo, SP. Presença:
Presente à reunião a sócia MBS Participações Ltda., representando à totalidade do
capital subscrito e integralizado, dispensada as formalidades de convocação, nos
termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Mesa Diretora:
Presidente: Mauro Antonio Salerno; Secretária: Andrea Jacinto da Silva, com a anuência
da sócia detentora da totalidade do capital social. Ordem do Dia: 1) Análise e
deliberação das propostas de redução do capital social da Sociedadee dealteração e
consolidação do Contrato Social. Deliberações: Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente esclareceu que a presente Reunião tinha por finalidade a análise e deliberação
da proposta de redução do capital social da Sociedade. A sóciadetentora da totalidade
das quotas do capital socialdeliberou a redução do capital social em R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), passando o capital social de R$ 65.400.000,00 (sessenta e
cinco milhões e quatrocentos mil reais) para R$ 45.400.000,00 (quarenta e cinco
milhões e quatrocentos mil reais), uma vez ter se constatado que o capital social
restou excessivo em relação ao necessário para a consecução das atividades sociais.
A redução do capital social ora deliberada será realizada mediante o cancelamento de
20.000.000 (vinte milhões de quotas) da Sociedade, de titularidade da sócia MBS
Participações Ltda., a quem será restituído o valor de R$ 20.000.000,00 (vintemilhões
de reais). Diante da redução do capital atrás deliberada, a sóciadetentora da totalidade
do capital social deliberou, ainda, a alteração da redação do item 3.1 do Contrato
Social, para o fim de fazer constar a nova composição do capital social, com a
consequente consolidação do Contrato Social. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da
presente ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada pela sócia detentora da
totalidade do capital social, bem como pelo Presidente e pela Secretária da Mesa. São
Paulo, 26 de junho de 2020. Mauro Antonio Salerno – Presidente da Mesa, Andrea
Jacinto da Silva – Secretária da Mesa, MBS Participações Ltda - Mauro Antonio Salerno
– Sócia.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação,
nos termos da Cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão de Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”),
entre a Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente ﬁduciário dos CRI
(“Agente Fiduciário” e “CRI”), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de
Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 05 de agosto de 2020, às 11 horas
exclusivamente por vídeo conferência online, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”)
e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Após
a Retrocessão dos créditos vencidos há mais de 90 dias, obrigatória nos termos do Contrato de Cessão, (a) tendo em vista
que não há previsão de retrocessão facultativa nos documentos da oferta, aprovar ou não a possibilidade de retrocessão em
favor da Cedente do saldo dos créditos imobiliários representados pelas CCI emitidas pela Cedente (“Retrocessão Facultativa”),
sendo certo que, caso aprovado, o pagamento pela Cedente referente a Retrocessão Facultativa deverá ocorrer em até 30
(trinta) dias a contar da data da realização da Assembleia. Caso, por qualquer motivo, a Cedente não realize o pagamento
integral em favor da Emissora que autorizar a Retrocessão Facultativa nesse prazo, todas as deliberações tomadas na Assembleia
serão consideradas automaticamente resolvidas, nos termos dos artigos 127 e 128 da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil)
independentemente de qualquer comunicação, notiﬁcação ou qualquer outro tipo de formalidade pela Emissora, pelo Agente
Fiduciário, ou pela Cedente, sem que seja devida qualquer indenização pela Cedente, pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário;
e (b) consequente Resgate Antecipado da totalidade dos CRI, a ser realizado pela Emissora em até 5 (cinco) Dias Úteis da
conﬁrmação do recebimento dos valores pagos pela Cedente referentes à Retrocessão e à Retrocessão Facultativa na Conta
Centralizadora, conforme disposto na Cláusula 7.1, Cláusula 8.15 item (iv) do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovada
a matéria do item “i” acima, deﬁnir que o valor a ser pago pela Retrocessão Facultativa (“Preço da Retrocessão Facultativa”)
e o correspondente valor de Resgate Antecipado dos CRI, será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo devedor à
época, acrescido da Remuneração devida desde a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data
do resgate dos CRI, conforme cláusula 7.2 do Termo de Securitização, após descontado o valor da Retrocessão obrigatória dos
créditos vencidos há mais de 90 dias, acrescido de prêmio de 3% (três por cento); (iii) caso sejam aprovados os itens (i) e (ii)
acima, aprovar, ainda, o cancelamento dos CRI após o Resgate Antecipado, e a Emissora realizará, em até 2 (dois) Dias Úteis
após o recebimento do Preço de Retrocessão e do Preço da Retrocessão Facultativa na Conta Centralizadora, comunicação
ao mercado para ﬁns de indicação (a) da data exata do Resgate Antecipado dos CRI e do valor do Resgate Antecipado e
(b) programação do evento de pagamento perante a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; e (iv) autorização à Emissora, ao Agente
Fiduciário e à Cedente para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia
acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo
de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por
vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo
que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da
Assembleia, que enviarem solicitação por correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia,
juntamente com cópias dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado
por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais
devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica
via Docusign ou plataforma equivalente aceita pela Emissora e pelo Agente Fiduciário. Os Titulares de CRI deverão acessar o
link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se
em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora
possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Nos termos do Art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de
instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.
com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução
de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora, ao endereço eletrônico jurídico@grupogaia.com.br para serem
assinados pela plataforma DocuSign, de forma que, uma vez comprovada a respectiva titularidade, sua presença e voto sejam
contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar
o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI ou por
seu representante legal será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato
de realização da Assembleia. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá
ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via
Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura
de presença por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo
Agente Fiduciário. São Paulo, 15 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A

PROCESSO N° 1007800-16.2015.8.26.0009 A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
do Foro Regional de Vila Prudente da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dr.ª
Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto interessar
que foi ajuizada em 29/07/2015 a Ação Monitória, movida por Bioaccus Comércio de
Produtos Terapêuticos Ltda, em face de Carlos Alberto Guimarães, RG n º 307151876 e CPF nº 287.745.698-64, diante do Autor ter sido detentor do cheque nº 000218 da
agência nº 0149 do Banco Itaú, do qual o Requerido possui uma conta corrente de nº
66022-7. O título foi emitido no dia 01/10/2012 pelo valor nominal de R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais). O título foi devidamente apresentado à agência sacada,
mas foi devolvido no dia 05/10/2012 pelo motivo 21, ou seja, cheque sustado ou
revogado, por isso a Ação Monitória tornou-se a medida mais adequada. Assim, tendo
em vista que as inúmeras tentativas de citação do Réu restaram frustradas, foi
deferida sua citação por edital, para apresentar embargos monitórios, pelo prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2020.
16 e 17/07

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1071199-98.2019.8.26.0002. O(A), MM Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de SantoAmaro/SP, Dr(a) Claudia Carneiro Calbucci Renaux,
na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) corré Iraci Brito de Camargo, RG nº 35.914.095-6 e CPF/MF nº
246.983.278-06 que Condomínio Residencial Alfa, ajuizou-lhe uma ação Comum Objetivando a quantia de R$
3.358,28, ref. aluguéis e encargos, dos meses vencidos e pagamento das custas processuais, honorários
advocatícios e demais cominações legais, Estando a corré em lugar ignorado, 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. SP 25 de junho de 2020.
17 e 18/07
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FRP R IDOHFLGR SUHWHQGHQGR R UHFRQKHFLPHQWR H GLVVROXomR GH XQLmR HVWiYHO SRVW PRUWHP )RL
GHWHUPLQDGD D &,7$d®2 SRU (',7$/ GH SRVVtYHLV LQWHUHVVDGRV RX KHUGHLURV GR IDOHFLGR SDUD RV DWRV
HWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1008477-79.2013.8.26.0053. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública, do Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- DER move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação
contra Douglas Administração de Bens Próprios S/C Ltda., objetivando o imóvel localizado na Rodovia Fernão Dias,
s/nº, KM 80,5, lote 03, Bairro Sítio Cachoeira, São Paulo/SP (estaca 111+2,36 a 117+ 16,14), conforme Decreto
(VWDGXDOQGHVHQGR¿[DGRFRPRYDORUGDLQGHQL]DomRDLPSRUWkQFLDGH5FRUULJLGD
pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de novembro/2014. Para o levantamento
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no
ÏUJmR2¿FLDOQRVWHUPRVHSDUDRV¿QVGR'HF/HLQRTXDOSRUH[WUDWRVHUiD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2020.
B 17 e 18/07
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MEC: Milton Ribeiro toma posse
e promete diálogo com educadores
Justiça impede fim de
auxílio para atingidos pelo
desastre de Mariana
A Justiça Federal em Minas Gerais concedeu liminar
para garantir a continuidade do
pagamento do auxílio financeiro aos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão,
em 2015, em Mariana. A decisão foi motivada por uma liminar protocolada pela AdvocaciaGeral da União (AGU). O despacho foi assinado no dia 12 de
julho e divulgado nesta semana.
A ação foi proposta pela
AGU após a Fundação Renova,
criada pelas empresas envolvidas no desastre, ter anunciado a
suspensão do pagamento do benefício de R$ 1,4 mil, que é destinado a pessoas que tiveram a
renda comprometida pelo desastre, como pescadores, pequenos
agricultores e comerciantes que
vivem ao longo do Rio Doce,
entre Minas e o Espírito Santo.
No comunicado, publicado
no dia 1º de julho, a fundação
afirmou que, conforme foi estabelecido no acordo assinado
com a Justiça, cancelou os benefícios de quem conseguiu retomar suas atividades e nos casos em que foram encontradas
fraudes, como adulteração de
documentos, prestação de informações falsas e de pessoas
que estão no exterior e continuam recebendo o benefício.
Ao recorrer ao Judiciário
para manter o pagamento do
beneficio, a AGU argumentou
que as empresas não podem
definir unilateralmente quem
não tem mais direito ao auxílio, análise que deve ser apro-

vada pela Justiça. Além disso,
os advogados públicos alegaram que os atingidos podem
ficar sem renda em meio à pandemia da covid-19.
Ao julgar o caso, o juiz
Mário de Paula Franco Júnior,
da 12ª Vara Federal em Belo
Horizonte, afirmou que o retorno das atividades de pesca
e agricultura ainda depende de
pericia técnica, que está em
tramitação na Justiça. Dessa
forma, o auxílio deve continuar sendo pago. Sobre as fraudes, o juiz disse que cabe à
Renova investigar a aplicação
de seus recursos e cortar os
auxílios irregulares de forma
individualizada.
“Ante o exposto e fiel a essas considerações, defiro a liminar pleiteada pela Advocacia-Geral da União para afastar o corte unilateral e, via de
consequência, determinar o
imediato restabelecimento
do pagamento do AFE [Auxílio Financeiro Emergencial]
pela Fundação Renova nos
casos em que o mesmo tenha
sido cancelado sob o argumento de retorno das condições ambientais para fins de
pesca e agropecuária”, decidiu
o magistrado.
No processo, a fundação
sustentou que os cancelamentos foram pontuais e restritos
a grupos de pessoas cuja atividade econômica ou produtiva
não sofreu impactos pelo rompimento da barragem. (Agencia Brasil)

Câmara aprova termo
que torna Brasil
membro fundador de
banco asiático
A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (16)
acordo que torna o Brasil membro fundador do Banco Asiático
de Investimento em Infraestrutura (BAII). A matéria segue para
o Senado.
“O prazo inicial para depósito do instrumento de ratificação para o Brasil era 31 de dezembro de 2016. Por iniciativa
do próprio Banco, esse prazo
foi, posteriormente, estendido
para 31 de dezembro de 2017.
“Em seguida, por pedido do
Brasil, o novo prazo foi 30 de
junho de 2019 para a ratificação
do Acordo Constitutivo na condição de membro fundador. O
prazo, por óbvio, foi novamente
extrapolado”, explicou o relator
da matéria, deputado Rubens
Bueno (Cidadania-PR).
O BAII tem sede em Pequim,
na China, e atua como banco
multilateral de desenvolvimento ao financiar projetos na Ásia
e em outras regiões. O banco
tem 82 membros e 20 membros
prospectivos, entre estes últimos o Brasil. A instituição já

realizou investimentos de US$
19,4 bilhões e aprovou 83 projetos desde o início de suas operações, em janeiro de 2016.
O BAII é voltado para a promoção de ações de infraestrutura sustentável, como energia,
transporte, telecomunicações,
infraestrutura rural e desenvolvimento agrícola, saneamento,
proteção ambiental, desenvolvimento urbano e logística, além
de outros setores produtivos. Os
aportes concedidos somam US$
9,03 bilhões, distribuídos pelos
parceiros na região, no Sudeste
Asiático, Ásia Central, Ásia
Meridional, Oriente Médio e
África.
O Banco ainda tem colaboração, entre outras instituições,
com o Banco Mundial, o Banco
Asiático de Desenvolvimento, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de
Desenvolvimento e o Novo Banco de Desenvolvimento. A adesão ao BAII está aberta para
membros do Banco Mundial ou
do Banco Asiático de Desenvolvimento. (Agencia Brasil)

Em uma cerimônia fechada,
no Palácio do Planalto, tomou
posse na quinta-feira (16) o
novo ministro da Educação,
Milton Ribeiro. Ele foi nomeado para o cargo na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da covid19, participou da solenidade
diretamente do Palácio do Alvorada por meio de videoconferência, de onde assinou o termo
de posse do novo auxiliar.
Em seu primeiro discurso no
cargo, Ribeiro falou em abrir um
diálogo nacional pela educação
e prometeu prioridade para o
ensino técnico.
“Queremos abrir um grande
diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores que, como eu,
estão entristecidos com o que
vem acontecendo com a educação em nosso país, haja vista
nossos referenciais e colocações no ranking do Pisa [Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes]. Ainda, através do

incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para
que atinjam seu potencial de contribuição para o nosso país”, disse o ministro.
O novo titular do MEC afirmou que políticas e filosofias
educacionais, que considera
equivocadas, “desconstruíram a
autoridade do professor em sala
de aula” e disse que vai apoiar
iniciativas para recuperar essa
autoridade.
“Muitas vezes, o que acontece é o que a gente vê na TV, de
professores sendo agredidos,
desrespeitados e aquilo que eu
puder, como ministro da Educação, apoiar as iniciativas, nós
precisamos resgatar o respeito
pelo professor.”
Em um breve discurso, Jair
Bolsonaro também falou sobre
a necessidade de recuperar o respeito ao professor em sala de
aula. “Os professores são prati-

camente nossos segundos pais,
são aqueles a quem devemos respeito e reconhecimento por
aquilo que nos ensinam e ficará
para sempre em nossas vidas.
Não é fácil a vida de professor
nos dias atuais”, disse.
O presidente agradeceu Milton Ribeiro por ter aceitado o
convite e destacou alguns desafios que o novo auxiliar enfrentará no MEC. “É um ministério grande, complexo, com
autonomia de setores, dependendo às vezes de conselhos
para se tomar decisões. Não é
fácil a vida do ministro e dele depende, em grande parte, o futuro da nossa nação.”
Perfil
Milton Ribeiro é doutor em
educac’˜aÞo pela Universidade
de São Paulo (USP), mestre em
direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado
em direito e teologia. Desde
maio do ano passado, integrava

a Comissão de Ética da Presidência da Repuìblica.
Ribeiro é o quarto ministro
da Educação do governo Bolsonaro. Ele tem a trajetória ligada
à Universidade Presbiteriana
Mackenzie, onde foi reitor em
exercício, vice-reitor e superintendente de pós-graduação lato
sensu. Ele também fez parte do
conselho deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e
da Comissão de Ética e Compliance da mesma instituição.
No discurso de posse, o novo
ministro comentou sobre sua
trajetória na instituição, com vinculações religiosas, mas ressaltou que sua gestão na pasta será
balizada pela Constituição e pelo
respeito ao Estado laico.
“Conquanto tenho a formação religiosa, meu compromisso está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado
e do ensino público.” (Agencia
Brasil)

Amazonas recebeu três linhagens
do novo coronavírus, diz Fiocruz
No estado do Amazonas foram introduzidas três linhagens
diferentes do vírus SARS-CoV2, o novo coronavírus, causador
da covid-19. A descoberta foi
feita por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Amazônia, a partir de amostras
do vírus retiradas de pacientes
dos municípios de Manacapuru,
Autazes, Careiro e Manaquiri, na
Região Metropolitana, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga e
Santo Antônio do Içá, no Alto
Solimões, em Manicoré, no Rio
Madeira, e na capital Manaus.
A investigação da equipe de
Pesquisa e Inovação da Fiocruz
Amazônia foi liderada pelo vicediretor do núcleo, Felipe Naveca. Ele explica que as três linhagens encontradas, A.2, B.1 e
B.1.1, sugerem que foram feitas
pelo menos três introduções do
vírus no estado.
“Esses vírus podem ter chegado direto de quem veio de fora
do país, não necessariamente estrangeiros, mas brasileiros que
estavam viajando e trouxeram o
vírus direto para Manaus. Ou também pode ser que tenha vindo para
outras regiões do Brasil e depois
migrou para o Amazonas”.
Essas três linhagens são mais
encontradas em amostras da Austrália, Espanha, Reino Unido e
Estados Unidos. Segundo Naveca,
não existe evidência sobre se uma
linhagem pode levar a estados mais
graves da doença do que outras.
“Não existe a informação
com total certeza de que uma
mutação ou linhagem torne o vírus mais forte do ponto de vista
de causar um quadro mais grave
ou mais fatal. Mas existem es-

tudos que mostram que algumas
linhagens se tornam mais transmissíveis que outras, se espalham mais rápido”.
Desde março, os pesquisadores da Fiocruz Amazônia sequenciaram 37 genomas do novo
coronavírus. Segundo Naveca, o
trabalho mostra a dinâmica de
transmissão do vírus e é importante para ajudar no planejamento das ações de vigilância em
saúde.
“Essa informação é muito
importante para as ações de vigilância, para saber que o vírus
se espalhou mesmo em municípios mais distantes, em mais de
uma linhagem do vírus, então é
importante para traçar estratégias de combate e saber por onde
esse vírus entra, como está se
propagando dentro do nosso estado.”
Transmissibilidade
No Rio de Janeiro, equipes
da Fiocruz, em colaboração com
outras instituições de pesquisa,
também trabalham com o sequenciamento do genoma do
SARS-CoV-2. Foram analisadas
95 amostras, recolhidas em todas as regiões do país entre os
primeiros pacientes de covid-19
identificados no Brasil, do final
de fevereiro ao final de abril.
Foram detectadas pelo menos seis linhagens do SARSCoV-2 nos primeiros meses da
pandemia no país: A.2, B.1,
B.1.1, B.2.1, B.2.2 e B.6. A líder do estudo, a pesquisadora
Paola Cristina Resende, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), explica o

subtipo B.1.1 se espalhou rapidamente pelo território nacional
e pode estar relacionado à transmissão comunitária no Brasil.
“O clade [subtipo] B.1.1 foi
a única linhagem detectada em
indivíduos sem histórico recente de viagem internacional, enquanto quatro linhagens diferentes foram detectadas entre os
seis indivíduos com histórico
recente de viagem internacional,
ou seja, casos importados, e seus
contatos”.
De acordo com ela, a prevalência da linhagem B.1.1 foi
maior do que em outras sequências encontradas no Brasil disponíveis no banco de dados Gisaid, uma iniciativa científica internacional que reúne dados dos
genomas dos vírus influenza e
do novo coronavírus.
A investigação sugere que a
linhagem tenha surgido na Europa por volta do dia 2 de fevereiro e chegado ao Brasil algumas
semanas depois, em múltiplas
introduções independentes, e
alcançou diferentes regiões do
Brasil em meados de março. A
mesma linhagem foi encontrada
também em outros países da
América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, e também
nos Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido e Austrália.
Os pesquisadores encontraram também duas substituições
de aminoácidos na estrutura
do vírus em relação à linhagem original, por isso foi denominada como B.1.1.BR. O
estudo foi publicado no repositório de preprint bioRxiv,
para divulgar rapidamente os
resultados para a comunidade

científica internacional.
Vírus influenza
Em meio ao trabalho com o
SARS-CoV-2, a Fiocruz descobriu também uma nova variante
do vírus influenza, causador da
gripe. A análise das amostras de
uma paciente de Ibiporã, no Paraná, apontaram a presença do
vírus influenza A(H1N2)v, que
provoca infecção em porcos.
Seguindo o protocolo internacional, o caso foi informado
ao Ministério da Saúde, que notificou a Organização Mundial
da Saúde (OMS). De acordo com
alerta emitido pela OMS, 26 casos de infecção pelo A(H1N2)v
foram registrados desde 2005,
com a maioria dos pacientes
apresentando quadros leves.
No Brasil, o primeiro registro ocorreu em 2016 e não há
evidências de transmissão dessas variantes de pessoa para pessoa. Segundo a virologista Marilda Siqueira, do IOC, responsável pela identificação, não há
motivos para preocupação.
“Essas detecções ocorrem,
ao longo dos anos, em diversos
países. Não significa que isso vai
se transformar em uma pandemia.
As medidas de controle são as
mesmas para infecções de transmissão respiratória em geral,
como lavar as mãos e, em caso de
sintomas respiratórios, procurar
atendimento médico para fazer análise melhor do quadro clínico”.
A paciente já está recuperada e não precisou ser hospitalizada. É possível que ela tenha
sido infectada no frigorífico de
suínos onde trabalha. (Agencia
Brasil)

Comissão da reforma tributária
retoma trabalhos na Câmara
A Câmara dos Deputados retomou na quinta-feira (16) os
trabalhos da comissão especial
destinada a analisar a proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
45/19, que trata da reforma tributária.
O texto é defendido pelo
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), sob o argumento de que a reforma é o caminho para a retomada do crescimento do país no período
pós-pandemia do novo coronavírus (covid-19). Para ele, a
matéria, se aprovada, vai ajudar
a melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
“Temos que compreender
que a melhoria do ambiente de
negócios do setor privado se faz
urgente e necessária. [A reforma] é pelo crescimento da nossa economia, por uma maior segurança jurídica para o setor privado, por um sistema tributário
simplificado”, disse.
“É o caminho para que o país
possa recuperar o mais rápido
possível esses empregos que
estamos perdendo e que vamos
perder ao longo dos próximos

meses”, acrescentou Maia durante reunião.
A proposta de reforma tributária é debatida em duas comissões no Congresso, uma mista,
com deputados e senadores, e
outra apenas com deputados. A
reunião desta quinta-feira foi da
comissão da Câmara. Ao reabrir
o debate, Rodrigo Maia disse
esperar que o Senado também
acompanhe a Câmara.
“Tomara que o Senado venha
conosco, não é pressão nossa [da
Câmara], a pressão é da sociedade em relação ao Parlamento.
A sociedade espera do governo
e do Parlamento soluções para
ter as condições para o Brasil
voltar a crescer e gerar, principalmente, o emprego formal”, disse o presidente da
Câmara. Ele também afirmou
esperar que o governo federal
encaminhe a sua proposta de reforma tributária.
Orçamento de Guerra
Segundo o deputado, a partir
de janeiro de 2021, quando termina a validade da PEC do Orçamento de Guerra, que permi-

te a separação do orçamento e
dos gastos realizados para o
combate à pandemia do orçamento geral da União, a realidade fiscal do país será outra,
com um maior endividamento
da União, aumento no número
de desempregados, fechamento de muitas empresas e a limitação nos gastos públicos
imposta pela PEC do teto de
gastos, tornando necessária a
mudança do sistema .
Na avaliação do parlamentar,
um novo sistema tributário vai
dar mais segurança jurídica aos
investidores e empresários e
também diminuirá o impacto da
dívida da União gerada pelos gastos com o combate ao novo coronavírus.
“Estou convencido que o
sistema tributário brasileiro,
um sistema sobre bens e serviços, segura o crescimento
da nossa economia porque ele
gera muito litígio. Temos
mais de R$ 1,5 trilhão de litígios tributários no Supremo
Tribunal Federal. Temos um
sistema tributário complexo
que encarece a administração

tributária de muitas empresas”, disse.
Simplificação do sistema
tributário
O texto da reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), simplifica o sistema tributário nacional
pela unificação de tributos sobre o consumo. A PEC extingue
três tributos federais (IPI, PIS e
Cofins - Imposto sobre Produtos Industrializados, Programa
de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ), o ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) estadual e o ISS (Imposto sobre Serviços), todos incidentes sobre o
consumo.
No lugar deles, sera criado
um imposto sobre o valor agregado, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) – de competência
dos três entes federativos –, e
outro, sobre bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), de
competência federal. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

