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Banco do Brics aprova financiamento
para auxílio emergencial no Brasil
Comércio ambulante reabre
na capital paulista
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Maia diz que ainda há espaço para
ouvir o governo sobre novo Fundeb
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Premiê
britânico diz
que não pode
garantir
vacina até o
fim do ano
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse
na segunda-feira (20) que não
pode prometer que haverá uma
vacina bem-sucedida contra a
covid-19 desenvolvida até o fim
deste ano, afirmando que “não
estamos lá ainda”, apesar de o
país estar montando estoques.
“Afirmar que estou 100%
confiante que teremos uma vacina, neste ano ou de fato ano
que vem, é, infelizmente, simplesmente um exagero. Não
estamos lá ainda”, disse Johnson após o Reino Unido anunciar acordos para o fornecimento de mais duas potenciais
vacinas que estão em desenvolvimento.
(Agência Brasil)

Previsão do Tempo
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Estimativas iniciais de produção de um milhão de doses da
vacina experimental contra covid19, da Universidade de Oxford,
até setembro podem estar subestimadas dependendo de como os
testes em estágio avançado serão
concluídos, disse hoje, em Londres, um pesquisador.
“Poderá haver um milhão
de doses fabricadas até setembro, isso agora parece uma notável subestimativa, dada a escala do que está acontecendo”,
afirmou Adrian Hill, da Universidade de Oxford, se referindo
à capacidade de produção da
AstraZeneca, parceira da universidade no desenvolvimento
da vacina.
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Vacina chinesa contra
covid-19 começará a ser
testada hoje em São Paulo

A vacina chinesa contra o
novo coronavírus, chamada de
CoronaVac, começa a ser testada
em voluntários brasileiros a partir desta terça-feira, (21). A vaci-

na será aplicada em 890 voluntários da área da saúde do Hospital
das Clínicas, na capital paulista.
A vacina é aplicada em duas
doses. A primeira delas começa

a ser aplicada hoje. A outra dose
será aplicada após 14 dias. Os
pesquisadores do Hospital das
Clínicas vão analisar os voluntários em consultas que são
agendadas a cada duas semanas.
A estimativa é concluir todo o
estudo da fase 3 de testes em até
90 dias.
Ao todo, os testes com a CoronaVac serão realizados em
nove mil voluntários em centros
de pesquisas de seis estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraná. A pesquisa
clínica será coordenada pelo Instituto Butantan e o custo da testagem é de R$ 85 milhões, custeados pelo governo.
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O financiamento vai beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. Criado em razão da
pandemia do novo coronavírus,
o Programa Auxílio Emergencial
inclui famílias de baixa renda,
trabalhadores informais e desempregados. A renda básica
oferecida pelo programa contribuirá para que famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica tenham acesso
à comida, medicamentos e produtos de higiene, fundamentais
à contenção da pandemia, explicou o NDB.
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Câmara aprova auxílio
emergencial para agricultor
familiar na pandemia
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Brasil registra 632 óbitos
e mais de 20 mil casos de
covid-19 em 24h
Na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada no início da noite de segunda-feira, (20),
consta que foram registradas 632
novas mortes por covid-19 entre
domingo(19) e segunda-feira,
(20), totalizando 80.120. O balanço apresenta também 20.257 novos
casos confirmados de covid-19 nas
últimas 24 horas. No total, 2.118.646
pessoas foram diagnosticadas com a
covid-19 no Brasil desde o início da
pandemia e 1.409.202 se recuperaram da doença.
De acordo com o Ministério
da Saúde, 629.324 pacientes estão em acompanhamento. Há ain-

da 3.946 óbitos em investigação.
A taxa de letalidade (número
de mortes pelo total de casos) ficou em 3,8%. A mortalidade
(quantidade de óbitos por 100 mil
habitantes) atingiu 38,1. A incidência dos casos de covid-19 por
100 mil habitantes é de 1008,2.
Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número diário registrado tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e
estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins
de semana. (Agência Brasil)

Esporte

Lewis Hamilton vence de novo
e se aproxima de Schumacher
Por Tiago Mendonça
Parece notícia repetida:
Lewis Hamilton venceu novamente, agora no GP da Hungria, e assumiu a liderança da
temporada 2020 após três corridas. A terceira etapa foi disputada neste domingo com clima instável em Budapeste e
teve seu resultado praticamente definido na largada. Aparentemente o único em condições
de acompanhar o ritmo do
companheiro de equipe, Valtteri Bottas se embananou já na
largada, caiu para sexto e facilitou a vida do adversário.
Foi uma vitória praticamente de ponta a ponta – Hamilton só perdeu a liderança
momentaneamente em seu primeiro pit stop. A vantagem
obtida era tão grande ao longo
da prova que, nas voltas finais,

ainda se deu o luxo de fazer uma
parada a mais, só pra colocar os
pneus macios e registrar a melhor volta, que garante ponto extra. Agora, Hamilton soma 63
pontos, contra 58 do vice-líder
Bottas.
O resultado marca a 86ª vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1, o que o deixa ainda mais
próximo de alcançar o recorde
de Michael Schumacher (dono
de 91 vitórias). Outro destaque
do GP da Hungria foi a sensacional volta por cima de Max Verstappen, da Red Bull. Ele bateu na
volta de alinhamento no grid de
largada, em função da pista úmida, e a equipe teve de reparar o
carro minutos antes da prova.
Mesmo assim, teve ritmo
forte e conseguiu chegar na segunda posição. “Eu não sei como
eles conseguiram”, disse Verstappen, elogiando o trabalho dos
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“Podemos ter
mais de
1 milhão de
doses de
vacina”, diz
pesquisador

Em uma operação inédita,
o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, do nome em inglês New Development Bank),
formado pelos países do Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul), aprovou financiamento, no valor de US$ 1 bilhão, para o Programa Auxílio
Emergencial do governo brasileiro. Os recursos deverão ser
usados no combate à covid-19
e
seus
impactos
socioeconômicos no país. O
anúncio foi feito na segunda-feira, (20) pela direção do NDB.

mecânicos. A equipe posou para
fotos com placa comemorativa
e celebrou o resultado como se
fosse uma vitória. Comprovando o excelente rendimento dos
carros com motor Mercedes,
Lance Stroll foi o quarto com a
Racing Point, seguido por um

apagado Alexander Albon, da
Red Bull.
Sebastian Vettel acabou a corrida em sexto lugar, em um fim
de semana que era de expectativas mais altas para a Ferrari, depois do fiasco no GP da Estíria
(onde seus dois carros bateram).

O grande destaque da corrida
talvez tenha sido Kevin Magnussen, piloto da Haas, que
adotou uma estratégia agressiva e conseguiu marcar um ponto, na décima posição. Magnussen entrou nos boxes ainda na
volta de apresentação para colocar pneus de pista seca.
Foi uma jogada inteligente,
porque de fato o circuito secou muito rapidamente e ele
levou vantagem. Cruzou a linha
de chegada em nono, mas a direção de prova entendeu que
houve irregularidade na comunicação com a equipe no primeiro pit stop, e o rebaixou
para décimo com uma punição.
Mesmo assim, um resultado
distante da realidade da Haas
hoje. O próprio Magnussen fez
apenas a 15ª melhor volta da
prova, mostrando o mal rendimento do carro.

Fabio Quartararo vence pela 1ª vez na Motogp
Por Járcio Baldi
Uma corrida espetacular na
abertura do Mundial de Motovelocidade de 2020 em Jerez,
Espanha. Depois de cinco segundos lugares na temporada
2019, Fabio Quartararo, da
Yamaha-Petronas, finalmente
conquistou sua primeira vitória na categoria Motogp. Aos
21 anos de idade o francês
entrou para a lista dos 10 pilotos mais jovens a conquistar uma vitória na categoria
principal, ficando à frente dos
campeões Valentino Rossi e
Casey Stoner. O mais jovem
vencedor ainda continua sendo o fenômeno Marc Márquez,
que protagonizou o melhor e
o pior no Circuito Anjel Nieto. Terceiro no grid, logo na

terceira volta, o espanhol já liderava mas uma volta depois, na
curva 4 sua moto saiu de frente e
Marc salvou a queda com o ombro, levantando a moto novamente para entrar na área de escape.
Domando sua Honda para não
afundar na brita, o piloto retornou à pista na antepenúltima posição. Márquez demonstrou que
está num patamar acima dos demais pilotos pois, num ritmo alucinante escalou todo o pelotão e,
a quatro voltas do final, quando
se preparava para ultrapassar
Viñales para ocupar o segundo
posto, sofreu um terrível acidente, na mesma curva em que havia
se livrado anteriormente, sendo
ejetado da moto a mais de
150km/h. Durante a queda, já na
caixa de brita, foi atingido duramente no braço pela sua Honda

provocando fratura completa no
úmero direito. O piloto será operado nessa quarta-feira e ainda
não há previsão para seu retorno
às pistas. Com uma temporada
bastante curta, com provas muito próximas, a luta do espanhol
pelo título pode estar comprometida. Já no próximo final de
semana, no mesmo circuito de
Jerez, acontecerá a segunda etapa do Mundial. A bruxa parece
que estava sobrevoando o circuito espanhol, porque além do acidente com o campeão, outros
dois pilotos nem largaram: Alex
Rins, da Suzuki, caiu nos treinos
classificatórios fraturando a clavícula e Cal Crutchlow, nos últimos minutos do “warm up” também foi ao chão e fraturou o
osso escafoide, deixando sua
Honda na garagem.

Com Márquez fora, o piloto
oficial da Yamaha, Maverick
Viñales, perdeu a chance de vencer a prova devido a uma escolha
errada nos pneus dianteiros. Optou pelos macios enquanto o vencedor utilizou os duros. Em
2021 Quartararo será seu companheiro de equipe e, a continuar assim, o espanhol permitirá
que o francês seja o número 1 nos
boxes da fábrica de Iwata. O
exausto Dovizioso, que se recupera da fratura na clavícula ocorrida há 15 dias, viu em seu 3º
posto uma vitória. O piloto da
Ducati, que subiu ao pódio no
circuito de Jerez pela primeira
vez em sua carreira, afirmou que
com o acidente de Márquez a luta
pelo título poderá ficar entre os
dois pilotos Yamaha, mas se a
equipe de Bolonha melhorar al-

guns acertos de sua moto ele
poderá entrar nessa briga. Valentino Rossi abandonou a prova com um problema mecânico. A falta de aderência do pneu
traseiro é o grande problema
do italiano. O chefe da Michelin afirmou que esse problema
se deve ao seu estilo de pilotagem, que não inclina muito a
moto causando um estresse
nos pneus. Rossi afirmou ser
uma acusação infundada.
Para nós brasileiros o final
de semana foi honroso. Nesse
domingo Eric Granado colocou a bandeira nacional no lugar mais alto do pódio, vencendo com grande vantagem na
categoria da MotoE (motos
elétricas). O piloto de 23 anos
demonstrou que é sério candidato ao título em 2020.
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Vacina chinesa contra covid-19
começará a ser testada hoje em SP
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
referência das liberdades possíveis ... Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereador Camilo (líder PSB), maior cabo eleitoral de Marcio França à prefeitura de São Paulo, tá preocupado com possível
fusão do PSB com o PC do B do governador (Maranhão) e candidato Presidencial 2022, Flávio Dino. Ainda que não rolar, o França será bem prejudicado
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) já pode projetar que com a chegada das
vacinas (laboratório chinês) que serão produzidas via Butantã, a
população de São Paulo (mais as cidades que fazem divisa) pode
ter esperança da imunização já no começo de 2021. Se com ele
reeleito, é outra história
+
ASSEMBLEIA (SP)
Com a volta do futebol profissional (1ª divisão) no Estado de
São Paulo, com o jogo entre Corinthians e Palmeiras amanhã, o
deputado delegado Olim (PP) volta a ter a responsabilidade de
dirigir a Justiça Desportiva, agora em tempos de uma bola com
coroas, chamada Covid 19
+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB) entra pra história como o
1º governador a receber as vacinas - contra Covid 19 - de um
laboratório chinês pra que o Butantã teste e produza em massa
pra todo o Brasil. O candidato Presidencial 2022 aposta sua vida
na eleição Presidencial 2022
+
CONGRESSO (BR)
Entre os deputados federais do REPUBLICANOS (ex-PRB)
há uma preocupação sobre a candidatura do deputado federal (SP)
Russomanno. Já o presidente, deputado federal (SP) Marcos Pereira (vindo da IURD e Record tv), diz que os Tempos são sempre
de Deus e do Senhor Jesus
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Entre o Jair Bolsonaro (ex-PSL ainda sem partido) levar suas
batalhas e guerras pessoais até o fim de 2022, ou se empenhar na
preparação pra não só ser reeleito como eleger seu sucessor em
2026, as Forças Armadas (inclusive Marinha e Aeronáutica) tão
jogando com a 2ª opção
+
PARTIDOS (BR)
Levy Fidelix, dono do PRTB (28), que em 2018 deu a legenda
ao general Mourão (hoje vice-Presidente), vem candidato à prefeitura de São Paulo. Além de uma das filhas, Levy pode montar
uma chapa com Bolsonaristas (ex-PSL) pra eleger candidatos à
Câmara de vereadores
+
JUSTIÇAS (BR)
Conforme antecipado pela coluna, os 10 minutos diários da
propaganda eleitoral gratuita (imprensa de rádio e tv) podem passar pra 15 minutos, ainda que não haja mais coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir das municipais 2020. Ou
tem ou não tem votos
+
H I ST Ó R IAS
Republicando a pedidos : É quase inacreditável que os USA
sejam reféns de um sistema eleitoral tão atrasado, com contagens manuais e votação via correios, o que pode gerar fraudes de
todo tipo. O Brasil é 1º mundo e (no caso os republicanos) os
USA tão no prejuízo total
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A vacina chinesa contra o
novo coronavírus, chamada de
CoronaVac, começa a ser testada
em voluntários brasileiros a partir desta terça-feira, (21). A vacina será aplicada em 890 voluntários da área da saúde do Hospital
das Clínicas, na capital paulista.
A vacina é aplicada em duas
doses. A primeira delas começa a ser aplicada hoje. A outra
dose será aplicada após 14 dias.
Os pesquisadores do Hospital
das Clínicas vão analisar os voluntários em consultas que são
agendadas a cada duas semanas.
A estimativa é concluir todo o
estudo da fase 3 de testes em até
90 dias.
Ao todo, os testes com a
CoronaVac serão realizados em
nove mil voluntários em centros
de pesquisas de seis estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraná. A pesquisa clínica será coordenada
pelo Instituto Butantan e o custo da testagem é de R$ 85 milhões, custeados pelo governo.
Os testes serão acompanhados por uma comissão de pesquisadores internacionais, que
terão acesso à plataforma científica para observar o andamento e garantir transparência em
todo o processo.
Caso seja comprovado o sucesso da vacina, ela começará a
ser produzida pelo Instituto Butantan a partir do início do ano
que vem, com mais de 120 mi-

lhões de doses, o suficiente para
vacinar cerca de 60 milhões de
brasileiros.
“A partir do fechamento do
estudo, que deve acontecer em
setembro, entramos na fase de
acompanhamento, que é muito
contínua. A qualquer momento,
a partir daí, poderemos ter a
abertura parcial do estudo que
indique a sua eficácia. Se esse
estudo for concluído antes do
final deste ano – e essa é uma
expectativa real – poderemos
ter essa vacina disponível para
a população brasileira já no início do próximo ano”, disse Dimas Covas, diretor do Instituto
Butantan.
Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, a vacina,
caso seja aprovada, será destinada a todos os brasileiros. “Isso
será feito através do Sistema
Único de Saúde, universal e gratuito a todos os brasileiros. O
Instituto Butantan terá todo o
domínio da tecnologia. É isto
que prevê o acordo com o laboratório Sinovac.”
As doses da vacina chegaram
nesta madrugada de segunda-feira, (20), no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esta vacina contra o coronavírus é desenvolvida pela Sinovac, sediada na
China, e tem parceria com o Instituto Butantan. A carga inicial
com 20 mil doses da vacina está
aguardando liberação pela alfândega. Depois disso, o medicamento será inspecionado na sede

do instituto. Em seguida, será
distribuída aos 12 centros de
pesquisa que serão responsáveis
pelo recrutamento, aplicação e
acompanhamento dos voluntários.
“Hoje é um momento histórico para a ciência brasileira. Chegaram em São Paulo, nesta madrugada, 20 mil doses da vacina CoronaVac, e agora elas seguem para
a sede do Instituto Butantan. E a
partir de amanhã, começam a ser
testadas”, falou Doria.
CoronaVac
A CoronaVac é uma das vacinas contra o novo coronavírus
em fase mais adiantada de testes. Ela já está na terceira etapa,
chamada de “etapa clínica”,
onde é feita a testagem em humanos. O laboratório chinês já
realizou testes do produto em
cerca de mil voluntários na China nas fases 1 e 2. Antes, o modelo experimental aplicado em
macacos apresentou resultados
expressivos em termos de resposta imune contra as proteínas
do vírus.
A vacina é inativada, ou seja,
contém apenas fragmentos inofensivos do vírus. Com a aplicação da dose, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador
da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. No
teste, metade das pessoas receberão a vacina e metade receberá placebo, uma substância inócua e sem efeitos químicos. Os

voluntários não saberão o que
vão receber. Esse método de testagem é chamado de “testagem
cega”, e permite saber se há realmente efeitos físicos e químicos no uso da medicação ou se a
melhora acontece simplesmente por ação do organismo.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, está bastante
otimista com o sucesso da CoronaVac. “Podemos ter aqui no
Brasil a primeira vacina a ser
usada em massa. E em termos
temporais, isso é muito favorável. Estamos no meio de uma
epidemia, temos muitos casos e
esse é o cenário ideal para testarmos essa vacina”, afirmou.
Aplicação da vacina
Os voluntários para o teste
começaram a ser recrutados na
semana passada, com o lançamento de uma plataforma pelo
governo paulista onde eles puderam se inscrever. Apenas profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam com
pacientes diagnosticados com
covid-19 poderão participar. Para
atender aos critérios, esses profissionais da saúde não poderão
ter outras doenças e nem estar
em fase de testes para outras vacinas. As voluntárias também não
poderão estar grávidas.
Segundo o governo paulista, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram na plataforma para participar dos testes.
(Agência Brasil)

Após 3 semanas de queda, óbitos
por covid-19 voltam a crescer
Após três semanas consecutivas de queda no número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, o
estado de São Paulo voltou a
apresentar, na semana passada,
aumento no registro de mortes
pela doença.
Na semana passada, que corresponde à 29ª Semana Epidemiológica, o total de mortes no
estado aumentou 14% em rela-

ção à semana anterior. Foram
1.945 óbitos contra 1.706 computadas na 28ª semana. O total
da semana passada é recorde
desde o início da pandemia.
Nas três semanas anteriores,
o número de óbitos vinha caindo
no estado de São Paulo. Na 25ª
Semana Epidemiológica, foram
1.913 óbitos; na 26ª, 1.769; na
27ª; 1.733; e na 28ª, 1.706.
O coordenador executivo do

Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João
Gabbardo, disse que a alta de
14% está dentro das expectativas e é considerada ainda de estabilidade. “Estávamos, há três
semanas, com redução no número total de óbitos, mas isso não
altera o que imaginávamos desde o início do plano”, afirmou
Gabbardo. “Até 15% [de aumento] consideramos como estabi-

lidade.”
Segundo Gabbardo, uma das
causas que justificam o comportamento de alta é o aumento do
número de casos no interior do
estado. “Na última semana, o
aumento no interior foi da ordem de 24%, mas são números
que, no total, mantêm o estado
em situação de estabilidade, dentro da nossa previsão”, afirmou.
(Agência Brasil)

Governo do Estado reabre mais seis
parques urbanos nesta semana
A Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente (SIMA) retomou na segunda-feira (20) a visitação de mais seis parques estaduais em São Paulo. A reabertura
seguirá as mesmas medidas adotadas pelos outros nove parques já
reabertos, com restrição de portões, horário de funcionamento,
além de regras específicas.
A pasta vai monitorar as atividades e comportamento da população nos espaços durante as
primeiras semanas para deliberar
sobre a abertura integral.
Os parques urbanos da Juventude, Horto Florestal, Jequitibá, Jacuí, Biacica e Jardim

Helena funcionarão de segunda a
sexta-feira, das 10h às 16h. Espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus
e orquidários permanecerão com
restrição. Será recomendada visita ao parque apenas para atividades físicas individuais como
corridas, caminhadas, ciclismo,
entre outras.
Em todos os locais, a limpeza e desinfecção dos banheiros serão intensificadas. O uso
de máscara continuará obrigatório, bem como o distanciamento social. Os permissionários de alimentação devem seguir as regras especí-

ficas do setor e há totens com
álcool em gel 70% em pontos
estratégicos. Não é recomendado o uso de quadras, campos e
parquinhos.
Os protocolos estão disponíveis no site da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente:
https://www.infraestrutura
meioambiente.sp.gov.br/ e no
Diário Oficial do Estado.
Jaraguá e Cantareira (Núcleo
Pedra Grande) seguem os mesmos horários, cujas visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por
meio do Site da Fundação Florestal, órgão responsável pelas

duas Unidades de Conservação,
e obedecer ao limite de 30% da
capacidade. As trilhas com ocorrência de mamíferos e cachoeiras permanecerão fechadas.
Visitações durante a semana
é das 10h às 16h; aos sábados,
domingos e feriados, das 9h às
16h, com restrição de 50% dos
ingressos. O Jardim Botânico
estará fechado às segundas-feiras para manutenção.
Nesta etapa, apenas a área de
visitação aberta poderá ser utilizada. Para visitação ao Zoo Safári, é permitido uso apenas de
veículos particulares (o serviço
de vans está suspenso).

Comércio ambulante reabre na capital paulista
Vendedores ambulantes e de
artesanato retomaram as atividades
na segunda-feira, (20), na capital
paulista, após interrupção motivada pela circulação de covid-19. O
período máximo de expediente
será de seis horas por dia, de acordo com protocolo firmado entre as
categorias e a prefeitura.
Para manter as bancas funcionando, os comerciantes deve-

rão respeitar determinadas regras, já que têm contato direto
com o público. As exigências
são de que utilizem máscaras de
proteção respiratória ou máscara protetora facial (viseira de
acrílico), em tempo integral, que
disponibilizem álcool em gel
70% aos clientes e evitem aglomerações, respeitando o distanciamento social distanciamento

social mínimo de 1,5 metro.
Os comerciantes ficam autorizados a atender uma pessoa
por vez e orientar os clientes a
evitar tocar as mercadorias. Ainda segundo o protocolo, está
proibida, temporariamente, a realização de feiras livres para comercialização de itens de consumo não essenciais.
A prefeitura recomenda que

os vendedores reforcem aos clientes, por meio de cartazes ou
faixas, banners e panfletos, a
importância de seguirem as medidas sanitárias. Atualmente, a
cidade situa-se na Fase Amarela
do Plano São Paulo e soma
181.158 casos confirmados de
covid-19, 8.834 óbitos e
299.540 casos suspeitos da doença. (Agência Brasil)

Capital assina Acordo de Participação
da C40 para cooperação internacional
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da equipe de Relações
Internacionais, se tornou signatária do Acordo de Participação
da rede de cidades C40. O documento possibilita a intensificação das cooperações técnicas
para a Prefeitura e para os moradores da capital paulista, em
especial na área internacional.
A capital paulista faz parte da
rede de cidades desde de 2005.
São Paulo é protagonista e uma das
lideranças na pauta contra a poluição atmosférica, desenvolvendo
ações em eletromobilidade e gestão de resíduos sólidos. O muni-

cípio tem uma relação forte com
as outras prefeituras do Brasil e
com a rede C40, por meio dos
acordos e projetos que abordam a
crise climática no planeta.
“A cidade de São Paulo faz
parte de um grupo global formado por 90 cidades que estão comprometidas a conciliar desenvolvimento e meio ambiente por
meio das políticas públicas. A adesão a este acordo reforça o empenho da Prefeitura de São Paulo
na construção de um futuro sustentável”, declarou o Secretário de
Relações Internacionais, Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes.

Os projetos de cooperação
da C40 incluem a participação
de diversas secretarias municipais na área de gestão pública.
Além disso, a Prefeitura está
produzindo o Plano de Ação Climática da Cidade de São Paulo,
um documento com orientações
práticas para a cidade atuar em
resposta às mudanças climáticas.
Alinhado às metas do Acordo de
Paris, o Plano de Ação Climática
de São Paulo deve apresentar uma
trajetória para atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) até o ano de 2050 e
definir metas para a sustentabilida-

de, equidade social, fortalecimento da governança e colaboração
entre atores internos e externos.
Com o objetivo de combater
as mudanças climáticas, a rede
de cidades C40 é um grupo formado por grandes cidades de
todo o mundo. Participam dessa
rede as cidades como Buenos
Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Chicago (EUA), Berlim
(Alemanha), Johannesburgo
(África do Sul), Londres (Reino
Unido), Madrid (Espanha) e Melbourne (Austrália); do Brasil, Rio
de Janeiro (RJ) e Salvador (BA)
também fazem parte do grupo.
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Banco do Brics aprova financiamento
para auxílio emergencial no Brasil
Em uma operação inédita, o
Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, do nome em inglês New
Development Bank), formado pelos países do Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul), aprovou financiamento, no valor de US$
1 bilhão, para o Programa Auxílio
Emergencial do governo brasileiro.
Os recursos deverão ser usados no
combate à covid-19 e seus impactos socioeconômicos no país. O
anúncio foi feito na segunda-feira,
(20) pela direção do NDB.
O financiamento vai beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. Criado em razão da pandemia do novo coronavírus, o Programa Auxílio Emergencial inclui famílias de baixa renda, trabalhadores informais e desempregados. A renda básica ofere-

cida pelo programa contribuirá
para que famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
tenham acesso à comida, medicamentos e produtos de higiene,
fundamentais à contenção da
pandemia, explicou o NDB.
Com os recursos do banco
do Brics, o empréstimo total ao
Brasil incluindo financiamentos
feitos também por outros cinco bancos multilaterais e agências internacionais de desenvolvimento chega a
US$ 4 bilhões que deverão ser aplicados em programas sociais, programas de integração com políticas públicas de saúde, educação e emprego, considerados mitigadores
dos impactos do coronavírus.
Fortalecimento
O presidente do NDB, Mar-

cos Troyjo, reforçou que “a operação emergencial do NDB para
o Brasil contribuirá para fortalecer mecanismos de proteção
social e enfrentar impactos socioeconômicos da pandemia,
particularmente sobre a população mais vulnerável”.
Troyjo acrescentou que a
operação também marca importante conquista do governo brasileiro e do NDB na colaboração com outros bancos
multilaterais e agências de desenvolvimento, que uniram esforços para combater a covid19 no país.
Fazem parte dos esforços o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco
Mundial (Bird), Banco de Desenvolvimento da América Lati-

na (CAF), Agência Francesa de
Desenvolvimento (ADF) e o banco de desenvolvimento estatal
alemão (KFW).
Essa é a quarta operação
emergencial do NDB para apoiar países-membros a atenuar
impactos do novo coronavírus.
Já foram concedidos financiamentos semelhantes à China, Índia e África do Sul.
Com esse novo financiamento ao Brasil, a carteira de projetos aprovados pelo NDB no país,
desde sua criação, em 2014, totaliza US$ 2,55 bilhões.
Mais sete projetos no país
estão em análise pelo NDB e
deverão ser aprovados até o final deste ano, representando financiamentos adicionais de US$
2 bilhões.

Conselho recomenda ao INSS limite
e carência para consignados
O Plenário do Conselho
Nacional da Previdência Social (CNPS) recomendou, ao
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), que fixe o limite máximo a ser concedido para operações com cartões de crédito em 1,6 vez o
valor da renda mensal do benefício previdenciário. A re-

comendação está em resolução publicada na edição de segunda-feira, (20) do Diário
Oficial da União.
O texto também recomenda
que, durante o estado de calamidade pública decorrente do novo
coronavírus (covid-19), o INSS
autorize operações de empréstimo consignados um prazo de

carência de até 90 dias para que
o desconto da primeira parcela
seja feito. Esse prazo de carência, no entanto, não pode ser
considerado no cômputo dos 84
meses previstos para a liquidação do contrato.
Uma outra recomendação é
que o beneficiário ou seu representante legal possa autorizar o

desbloqueio dos benefícios após
30 dias, contados da data de despacho do benefício para a realização de operações de crédito
consignado.
A assessoria do INSS informou que em breve será publicado normativo sobre a recomendação do CNPS. (Agência
Brasil)

Plataforma receberá denúncias de
venda casada no crédito agrícola
O governo federal quer sensibilizar os produtores rurais
para fechar o cerco às instituições financeiras que praticam a
chamada venda casada. Os ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Justiça e Segurança Pública lançaram na segunda-feira, (20) uma plataforma para a realização de denúncias anônimas sobre a prática.
A venda casada ocorre quando a instituição financeira condiciona a liberação do crédito à
aquisição de outros produtos financeiros, como títulos de capitalização, consórcios e seguros
de vida, entre outros e que são
estranhos à atividade financiada.
A prática é proibida pelo Código
de Defesa do Consumidor.
Atualmente, o governo disponibiliza a plataforma
consumidor.gov.br como referência para denúncia de práticas
abusivas ou lesivas ao consumidor. A diferença é que a plataforma lançada nesta segunda-feira
é voltada para os produtores rurais e permite que a reclamação
seja feita de maneira anônima.
Segundo o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Angelo Mazzillo, com a plataforma, o combate à venda casada
será feito de forma coordenada
com a pasta da Justiça. “Há uma
discrepância” entre o diagnóstico dos bancos e os produtores
rurais sobre o problema e, para

solucionar definitivamente a
questão, é necessário que estes
façam a reclamação, disse Mazzillo. “Para resolver isso, estamos lançando hoje a plataforma
de reclamação anônima, onde é
resguardada de forma absoluta o
sigilo do reclamante”, reforçou.
Na videoconferência em que
foi lançada a plataforma, a ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, disse que práticas como
a da venda casada muitas vezes
inviabilizam o esforço do governo federal para subvencionar os
juros para os produtores rurais.
“Muitas vezes, o produtor rural
chegava para a gente e dizia que
[a compra casada] praticamente
dobrava a taxa de juros subvencionada pelo governo federal
para os custeios e investimentos
agropecuários. Então, essa prática precisa ser coibida”, afirmou.
De acordo com o Ministério
da Agricultura, a iniciativa tem
apoio de diversas entidades,
como a Confederação Nacional
da Agricultura (CNA), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Central Regional das Organizações da Agricultura Familiar (Ceaf), a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil (Confetraf), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (Contraf Brasil) e a Confederação

Nacional da Agricultura Familiar do Brasil (Conaf).
Para o coordenador-geral da
Contraf, Marcos Rochinski, a
plataforma é uma iniciativa importante, sobretudo para os agricultores familiares. Rochinski
disse que os agricultores acabaram se acostumando com a venda casada e, por isso, quase não
reclamam mais do procedimento. “A prática é tão recorrente
que o nosso povo até se acostumou com ela. Talvez pelo fato de
ter se acostumado, não tem tanta iniciativa de fazer denúncias.
Eu mesmo passei por essas situações.”
Na videoconferência sobre o
problema, Mazillo informou que
são contratadas anualmente cerca de 2 milhões de operações de
crédito rural oficial, que é subvencionado pelo governo. “Por
ano, são R$ 10 bilhões que são
direcionados à subvenção da
taxa de juros e que precisam ser
utilizados exclusivamente para
isso, e não para cumprimento de
meta de gerente de instituição
financeira”, criticou.
O presidente da CNA, João
Martins lembrou que a confederação lançou uma plataforma semelhante para denúncias anônimas, há cerca de nove meses.
Nesse período, a plataforma registrou que os títulos de capitalização aparecem como os produtos mais oferecidos como
exigência para obtenção do cré-

dito, com 53% das reclamações
do produtores. Em seguida, vêm
os consórcios e aplicações financeiras, com 25% das reclamações. Os certificados de depósito bancário (CDBs) são responsáveis por 21,4% das reclamações e os seguros de vida, por
14,3%.
“Fizemos uma plataforma
também de denúncia de venda
casada e acho que, com esse lançamento da plataforma do ministério, podemos fazer um mutirão para tirar essa chaga que os
bancos impõem aos produtores
rurais”, afirmou Martins.
Segundo a CNA, a taxa de juros para o crédito agrícola pode
sair de 4% para até 12,55% ao
ano, com a inclusão de outros
custos no empréstimo, entre
eles o da venda casada. “Os bancos impuserem, principalmente
aos pequenos produtores, que
eles têm que fazer compra de
plano de saúde, até de emplacamento de veículo, plano odontológico, isso não pode mais
existir.”
O diretor de autorregulação
da Febraban, Amaury Oliva, disse que a instituição não concorda com a prática e que lançar uma
campanha para informar o consumidor sobre a venda casada.
“Estamos discutindo uma agenda para prevenir e mitigar reclamações que envolvam a venda
casada no financiamento do
agro”, disse. (Agência Brasil)

Consumo de energia elétrica registra
queda de 3,4% em junho, diz ONS
O mês de junho registrou queda de 3,4% no consumo de energia elétrica no país, em relação
ao mesmo período do ano anterior. A informação foi divulgada
na segunda-feira, (20) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). De acordo com o
boletim, a razão é a diminuição
da atividade econômica em razão
da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Também pesou a
influência de fatores fortuitos,
como o número de dias úteis e a
temperatura
No acumulado dos últimos
12 meses, houve variação nega-

tiva de 2% na carga do Sistema
Interligado Nacional (SIN), se
comparado com o mesmo período do ano anterior. De acordo
com o boletim, em junho, foi registrada, pela terceira vez consecutiva, queda no consumo de
energia em todos os subsistemas.
“O mais afetado continua sendo o Nordeste com queda de
5,1%; seguido do Sudeste/Centro-Oeste, com retração de 3,9%.
Já o Norte com 1,7% a menos e
o Sul com recuo de 0,7%”, disse
o operador.
Apesar da queda em comparação com mesmo mês do ano

passado, os percentuais de uso de
eletricidade apresentaram elevação de 2,5% na comparação com
o mês anterior, maio. O ONS disse que o aumento foi ocasionado, principalmente, pela flexibilização das medidas de isolamento social, com aumento das atividades econômicas.
De acordo com operador, apesar das notícias positivas sobre os
volumes de produção, a retomada ainda é modesta, com as empresas operando em níveis abaixo da sua capacidade. Além disso, também contribuiu para o resultado da carga no período, o

maior número de dias úteis quando comparado com maio.
“É importante destacar que,
apesar da melhora do setor nesses últimos dois meses, a recuperação representa somente
60% do que foi perdido entre
março e abril. De maneira geral, os resultados dos indicadores utilizados no processo de
análise do comportamento da
carga sugerem, embora ainda
muito distantes dos níveis anteriores ao início da pandemia,
que o pior momento tenha passado”, informou o ONS. (Agência Brasil)
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“Podemos ter mais
de 1 milhão de doses
de vacina”,
diz pesquisador
Estimativas iniciais de produção de um milhão de doses da
vacina experimental contra covid-19, da Universidade de Oxford,
até setembro podem estar subestimadas dependendo de como os
testes em estágio avançado serão concluídos, disse hoje, em
Londres, um pesquisador.
“Poderá haver um milhão de doses fabricadas até setembro,
isso agora parece uma notável subestimativa, dada a escala do
que está acontecendo”, afirmou Adrian Hill, da Universidade de
Oxford, se referindo à capacidade de produção da AstraZeneca,
parceira da universidade no desenvolvimento da vacina.
“Certamente haverá um milhão de doses em torno de setembro”, acrescentou. Ele disse, ainda, que é possível as vacinas estarem disponíveis até o fim do ano.
Resposta imunológica
A vacina experimental da AstraZeneca contra a covid-19 se
mostrou segura e produziu resposta imunológica em testes clínicos de estágio inicial feitos em voluntários saudáveis, mostraram informações divulgadas hoje, em Londres.
A vacina, chamada Azd1222 e que está sendo desenvolvida
pela farmacêutica em parceria com cientistas da Universidade
de Oxford, no Reino Unido, não apresentou nenhum efeito colateral grave e provocou respostas imunes com anticorpos e células T, de acordo com os resultados dos testes publicados na revista médica The Lancet.
A vacina está sendo testada desde junho no Brasil em Fase 3
de estudos clínicos, a última etapa antes do registro, num estudo
liderado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
“Esperamos que isto signifique que o sistema imunológico
lembrará do vírus para que nossa vacina proteja as pessoas por
um período prolongado”, disse o principal autor do estudo, Andrew Pollard, da Universidade de Oxford.
“Entretanto, precisamos de mais pesquisas antes de podermos
confirmar que a vacina protege efetivamente contra a infecção de Sarsd-CoV-2 (covid-19) e quanto tempo qualquer proteção dura”, disse.
Testes intermediários
A vacina da AstraZeneca é uma das principais candidatas no
combate a uma pandemia que já tirou mais de 600 mil vidas, além
de outras em testes intermediários e finais.
Entre elas, estão a vacina sendo desenvolvida pela chinesa SinoVac Biotech - que também está sendo testada no Brasil pelo Instituto
Butantan, em São Paulo -, outra da estatal também chinesa Sinopharm
e outra da empresa de biotecnologia norte-americana Moderna.
A AstraZeneca assinou acordos com governos de todo o mundo para fornecer a vacina caso ela se mostre eficiente e obtenha
aprovação regulatória. A empresa disse que não buscará lucrar
com a vacina durante a pandemia.
Um dos acordos foi feito com o governo brasileiro e prevê
que a vacina seja produzida no país pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), segundo a agência de notícias Reuters.
Pesquisadores disseram que a vacina provocou efeitos colaterais brandos com mais frequência do que ocorre em um grupo
de controle, mas que alguns destes puderam ser reduzidos com o
uso de paracetamol e que ela não causou efeitos adversos graves. (Agência Brasil)

Trump diz que
covid-19 está sendo
controlada
O estado norte-americano da Flórida informou mais de 12
mil novos casos de covid-19 no domingo (19), o quinto dia seguido com mais de 10 mil novas infecções, mesmo após promessas do presidente Donald Trump de que o vírus estava começando a ficar sob controle.
A pandemia já causou a morte de mais de 140 mil pessoas
nos Estados Unidos (EUA). A Flórida, a Califórnia, o Texas e
outros estados do Sul e Oeste estão batendo recordes diariamente.
Apesar do número de novos casos notificados nacionalmente, o governo Trump está pressionando pela reabertura de escolas em algumas semanas e combatendo uma norma federal para o
uso de máscaras em público.
Trump defendeu sua gestão na crise do novo coronavírus em
uma entrevista ontem, dizendo que há apenas focos do vírus ocorrendo ao redor do país. “Temos brasas e temos chamas. A Flórida
está como uma chama, mas que será controlada”, afirmou.
O presidente norte-americano repetiu à emissora Fox News
seu mantra de que o vírus vai sumir em algum momento. “Eu
estarei certo, eventualmente. Ele vai desaparecer e eu estarei
certo”, disse.
Especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertaram que os casos e mortes podem aumentar no
outono e inverno no país, que correspondem à primavera e ao
verão no Brasil.
Quase todos os 20 modelos de previsão usados pelo CDC
projetam aumento de mortes nas próximas semanas.
Em todo os EUA, cada métrica usada para medir a pandemia
está indo na pior direção: a de aumento de casos, mortes, internações e taxas de testes positivos.
Pelo menos 14 estados informaram ter recordes de internação por covid-19 em julho, incluindo Alabama, Arizona, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte, Nevada e Texas.
(Agência Brasil)
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Novo Self Storage S.A.
CNPJ nº 26.634.926/0001-22 - NIRE 35.300.498.372
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 23.01.2019
Data, hora, local: 23.01.2019, 11hs, na sede, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Rafael
Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: Aumentar o capital social de
R$3.501.500,00 para R$4.801.500,00, um aumento de R$1.300.000,00, com
a emissão de 1.300.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de R$1,00 por
ação, são totalmente subscritas pelo acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações e serão integralizadas em moeda
corrente nacional até 31.12.2020. Alterado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$4.801.500,00, representado por
4.801.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Nada mais. JUCESP 215.566/19-1 em 18.04.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Self Storage S.A.
CNPJ nº 26.634.926/0001-22 - NIRE 35.300.498.372
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 05.12.19
Data, hora, local: 05.12.2019, 13:45 hs, na sede, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações aprovadas: 1. Ratificar a renúncia: Luís Henrique da Silveira Franciozi, RG 23.410.899-X, CPF/ME 223.602.74864, ao cargo de Diretor Presidente. 2. Eleger para a Diretoria, para um mandato de 01 ano até 05.12.2020: Fauze Barreto Antun, RG 24.149.425-4 SSP/
SP, CPF 253.504.038-77, para Diretor Presidente. 3. Reeleger os demais membros remanescentes da Diretoria, para um novo mandato de 01 ano até
05.12.2020: Marcelo Lourenço Jensen, RG 15.737.347-2, CPF 070.075.92805, para Diretor Vice-Presidente; e Rafael Freitas de Aguiar, RG 11.106.095-0
IFP/RJ, CPF 000.804.017-67, para Diretor Financeiro, os quais declaram que
não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Nada mais. JUCESP nº
33.261/20-9 em 15.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE XX DIAS. PROCESSO Nº 1018222-06.2017.8.26.0001 O(A) Doutor(a)
Fernanda de Carvalho Queiroz, MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I – Santana, da
Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARAUJO E GARCIA
IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica, CNPJ/MF 11.301.589/0001-84, DENISE DE ARAÚJO GARCIADA
SILVA, brasileira, corretora de imóveis, RG 19.145.928-8 SSPSPe CPF 132.718.218-10, RAFAELAUGUSTO
ARAUJO RODRIGUES, brasileiro, demais qualificações ignoradas, RG 36.828.325-2, CPF 407.887.42825, que lhes foram proposta uma ação de indenização por parte de ANDRÉ ZANOTTO, RG 34385513 SSP/
SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei, sendo este Fórum localizado naAvenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, CEP 02546-00, São PauloSP.
J - 21 e 22/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002681-27.2017.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA RIBEIRO PENHADA SILVA, CPF
091.347.908-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO DO
BRASIL S/A, objetivando a cobrança de R$ 208.231,65 (23/01/2017),referente ao Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex, firmado em (15/04/2011). 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, pague a divida, ou oponha Embargos
Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos
do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios
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 13 de
fevereiro de 2020.
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
RAÚL NICOLÁS ORELLANAVALLEJOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (19/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM BARUERI, SP,
FILHO DE RAUL ERWIN VALLEJOS OLIVARES E DE ELENA DEL CARMEN ORELLANASILVA. VERÔNICA
TEIXEIRA XAVIER RABELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (06/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ARIOVALDO FERNANDES XAVIER RABELLO E DE SOLANGE BRACKTEIXEIRAXAVIER RABELLO.
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAPOSENTADO, NASCIDO EM
TOBIAS BARRETO, SE NO DIA (30/04/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ ADONIAS DASILVA E DE MAJORICA RIBEIRO DASILVA. LUCIA OLIVEIRADA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM TOBIAS BARRETO, SE NO DIA (24/10/1961),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE ANTÔNIO BISPO DASILVAE DE HELENA
OLIVEIRA SILVA.
VÍTOR SECANECHIA VINEUSA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ELOI CASANOVAS VINEUSAE DE LEILA SECANECHIA VINEUSA. MARIEL TROUVA DE CENÇO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/
1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DANIELAQUILES DE CENÇO E
DE MARLI TROUVA DE CENÇO.
ANDRÉ CABERNITE HORN, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (28/11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JACQUES HORN E DE DOROTÉIA CABERNITE. RENATA SPEISKI
DOS SANTOS,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITARIO, NASCIDAEM RIO DE JANEIRO,
RJ NO DIA (01/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBERTO
MARCIO BASTOS DOS SANTOS E DE VANIA SPEISKI DOS SANTOS.
JOSÉ RODOLFO RUBINI MIRANDA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO BIÓLOGO, NASCIDO
EM ARARAS, SP NO DIA (12/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
AUGUSTO CESAR MIRANDA E DE SUELI APARECIDARUBINI MIRANDA. LUCIANA REGINAALVES
MEINESZ, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO RELAÇÕES PÚBLICAS, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (22/07/1985), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ENÉAS LUCIANO
MEINESZ E DE SANDRA REGINA JULIANO ALVES MEINESZ.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
EZEQUIAS GOMES DASILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 22/11/1985, PROMOTOR DE
VENDAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE AMARO GOMES DASILVAE DE JOSENILDAANGELA GONÇALVES DASILVA;
E FABIANA SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 28/06/1982, PROMOT ORADE VENDAS,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHADE IVANI SANTANA DE PAULA.
ALEXANDRE DE LIMA GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/07/1985, MOTOBOY,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JANDIR FELIX GOMES E DE MARIA ALEXANDRE DA CRUZ DE LIMA GOMES; E DANIELA
OLIVEIRADA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDAAOS 21/07/1986, DO LAR, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHADE FRANCISCO
ROBERTO DASILVA E DE MÉRCIA GOMES DE OLIVEIRA.
KLEITON MANOLO BRITO DE MATOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/11/1982,
MOTORISTA, NATURAL DE JEQUIÉ - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE RAIMUNDO BARBOSA MATOS E DE NICÁSSIA PEREIRA BRITO; E ELIANE
RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/07/1987, DE SERVIÇOS
DOMÉSTICOS, NATURALDE VIRGEM DA LAPA- MG, RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA E DE ELVIRA VIANADE OLIVEIRA.
GABRIEL TEIXEIRA LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/12/1997, SUPER VISOR DE
INFRAESTRUTURA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ALESSANDRO PEDRO LIMAE DE EDNEUSATEIXEIRA LIMA; E ISABELLE
SIQUEIRA DASILVA LOPES,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 15/10/1998,AGENTE DE VIAGEM,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE ANDRE ALEIXO LOPES E DE FABIANA SIQUEIRA DASILVA LOPES.
ATHOS POLICARPO SALES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/03/1999, AUXILIAR DE
MARKETING, NATURAL DE SANTO ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DE SALES E DE SIMONE PRISCILA POLICARPO
SALES; E GEOVANA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 14/08/1998,
ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ANGELINAAPARECIDA DA SILVA.
DAVID FERREIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/05/1998, VENDEDOR,
NATURAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE CARLOSALBERTO OLIVEIRA SANTOS E DE DENISE MARIA FERREIRA
SANTOS; EMARIA LUZIENE DE SOUSA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 01/09/1996, AUXILIAR
DE PRODUÇÃO, NATURAL DE ACOPIARA - CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE FRANCISCO JURACI DE SOUSA E DE MARIA AUZENETE SOUSA
ARAÚJO.
ALEX EXPEDITO SOUZALIMA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 24/10/1999, CONFERENTE,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ALEX LIMA E DE CRISTIANA SOUZA LIMA; E LARISSA SCARLET SILVA BARRETO,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 18/05/1999, ESTAGIÁRIA, NATURALDE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE EUDASIO DOS SANTOS
BARRETO E DE SOLANGE APARECIDA DARTES SILVA BARRETO.
JEFFERSON LUCAS DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 27/02/1989, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DOS SANTOS E DE NEUZITAAPARECIDA LUCAS DOS
SANTOS; E VANESSA DE FREITAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 08/06/1993,
REPRESENTANTE LOGISTICO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE OTAVIO JOSÉ DE FREITAS E DE COSMA MARIADE FREITAS.
ALVARO VITAL DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/05/1992, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE NILSON PEREIRA DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRAVITAL; E
ARIANE DA SILVADE SALES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/06/1990, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ LOPES DE SALES E DE JOANA D’ARC DASILVADE SALES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

Jornal O DIA SP
Lojas Cem S.A.
CNPJ/MF 56.642.960/0001-00 - JUCESP/NIRE 35.300.025.687
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data e Local: 28 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira
Penteado, s/n, Km 46, Bairro Joana Leite, CEP 13.329-903. 2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404 de
15/12/1976 e do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, declarando os presentes terem recebido a convocação e as demonstrações financeiras com
mais de um mês de antecedência. 3. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, nos termos do Boletim de
Presenças (Anexo 1) e, procuradores eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exercício do voto na assembleia, em nome dos outorgantes.
4. Mesa: Presidente: Sr. Cícero Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Natale Dalla Vecchia. 5. Ordem do Dia: 1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado
em 31/12/2019; 2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos os lucros remanescentes para expansão das atividades da sociedade, uma
vez que os juros sobre capital próprio creditados no exercício superaram o dividendo mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para decidir
sobre a conveniência, épocas e montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO;
5 - Elevação do capital social de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais) para R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos
milhões de reais) mediante: 5.1. emissão de 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de novas ações, sendo 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe
“A”, 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “B”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 10.500.000 (dez milhões e
quinhentas mil) de ações classe “C2”, e 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),
totalizando R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), que serão distribuídas como bonificação, pelo uso de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez
milhões de reais) da conta de Reserva de Lucros da sociedade; 5.2. emissão de 36.000.000 (trinta e seis milhões) de novas ações, sendo 9.000.000 (nove
milhões) de ações classe “A”, 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “B”, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 4.500.000
(quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C2” e 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos), totalizando R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), que deverão ser integralizadas imediatamente pelos subscritores, sendo autorizada
a compensação de eventuais créditos contra a sociedade; E consequentemente, nova redação do artigo 4º do Estatuto Social; 6 - Eleição da diretoria para
o próximo biênio; 7 - Outros assuntos de interesse da sociedade. 6. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação, tendo
se abstido de votar os legalmente impedidos, resultaram aprovadas, nos seguintes termos: Item 1 da Ordem do Dia: Aprovadas por unanimidade, na
sua íntegra, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado em
31/12/2019, as quais foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Dia”, edições de 09/04/2020 (anexas); Item 2 da Ordem do
Dia: Dispensada por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício; Item 3 da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a
retenção de todos os lucros remanescentes, devendo ser adicionados à conta de Reserva de Lucros para posterior destinação pelos acionistas. Item 4 da
Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e montantes dos
lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; Item 5 da Ordem do Dia: Aprovado por unanimidade, o
aumento de Capital de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de reais) para R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de
reais), totalmente integralizados, da seguinte maneira: 5.1. serão emitidas como bonificação 84.000.000 (oitenta e quatro milhões) de novas ações, sendo
21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “A”, 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “B”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de
ações classe “C1”, 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) de ações classe “C2”, e 21.000.000 (vinte e um milhões) de ações classe “D”, todas ordinárias,
nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de
reais), pela capitalização de Reservas de Lucros, que serão distribuídas, de forma proporcional, respeitadas as classes de ações, aos detentores dos
direitos; 5.2. serão emitidas 36.000.000 (trinta e seis milhões) de novas ações, sendo 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “A”, 9.000.000 (nove
milhões) de ações classe “B”, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe “C1”, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) de ações classe
“C2” e 9.000.000 (nove milhões) de ações classe “D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),
perfazendo o valor total de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), que são subscritas neste ato, de forma proporcional às ações já possuídas e
integralizadas por compensação de créditos contra a sociedade; Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a seguinte nova redação do artigo
4º do Estatuto Social: “Artigo 4º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) dividido
em 1.000.000.000 (um bilhão) de ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada uma, totalmente subscritas e
integralizadas, sendo 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações classe “A”, 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações classe “B”,
125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de ações classe “C1”, 125.000.000 (cento e vinte e cinco milhões) de ações classe “C2”, e 250.000.000 (duzentos
e cinquenta milhões) de ações classe “D”.” Item 6 da Ordem do Dia: Reeleita por unanimidade, a diretoria atual, composta pelos diretores Natale Dalla
Vecchia, Giácomo Dalla Vecchia, Roberto Benito, Cícero Dalla Vecchia, Weber Dalla Vecchia, Régis Dalla Vecchia, Roberto Benito Junior e Fábio Dalla
Vecchia, empossados imediatamente para o próximo mandato bienal, com remuneração máxima mensal individual limitada ao triplo do limite de
isenção anual do IRPF. Item 7 da Ordem do Dia: Quanto a este item, não houve pauta em discussão. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no Livro próprio a qual,
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada, aprovada a sua lavratura na forma de sumário, tal qual faculta o parágrafo
1º do artigo 130 da Lei 6.404 de 15/12/1976. 8. Documentos: Boletim de Presenças (Anexo 1), Boletim de Capitalização/Subscrição/Posição Acionária
(anexo 2) e publicações em jornais (Anexo 3). 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Cícero Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Natale Dalla Vecchia. Salto, 28 de
abril de 2020. Esta cópia confere com a original lançada no livro próprio. Diretores: Cícero Dalla Vecchia - Presidente; Natale Dalla Vecchia - Secretário;
Giácomo Dalla Vecchia; Roberto Benito Júnior. JUCESP nº 231.020/20-0 em 02/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109710767.2013.8.26.0100 ( USUC 1502 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o)(s) José Fabrette, Germano Torres, Maria Augusta Felizes Torres, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Joandre Antonio Ferraz,
Josebel Ferraz Tambellini, LEONOR MAZZI FERRAZ e MARIA LUIZA FERRAZ ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa Almirante Guilhobel, nº 08/31, Vila Monte Alegre São Paulo / SP,
com área de 400 m², contribuinte n° 047.159.0035-1 e 047.159.0036-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[21,22]
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO: 20 DIAS Processo Digital nº: 1005851-81.2020.8.26.0008 Classe Assunto: Alteração de Regime de Bens Regime de Bens Entre os Cônjuges Requerentes: Débora Lamazares Chequer e
Jucemar Amarante Chequer A MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé,
Estado de São Paulo, Dra. Marilia Carvalho Ferreira de Castro, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Comarca de São Paulo-SP, se processam os termos de uma Ação de Alteração de Regime de Bens,
movida por Jucemar Amarante Chequer, brasileiro, engenheiro civil, RG 8.032.754-0, CPF 875.624.218-20, e sua mulher,
Débora Lamazares Chequer, brasileira, advogada, RG 4.948.862-4, CPF 174.819.008-33, casados em 21/09/1996, perante o
cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 27º Subdistrito - Tatuapé, Município e Comarca de São Paulo, Estado de São
Paulo, Livro B-0044, Fls. 280V, sob nº 26095, onde, inicialmente, optaram pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, e que,
por meio desta ação, os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para o de Comunhão Universal
de Bens, que vigorará após a homologação do pedido, ressalvados os direitos de terceiros. Ficam eventuais interessados na
lide intimados de que terão o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, contados após os 20 (vinte) dias supra mencionados. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC e será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2020.
[21,22]
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DELEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para
intimação dos executados NEUZA CARMEM ABBUD GUBEISSE, CPF nº 052.360.118-25;
CRISTIANE ABBUD GUBEISSI, CPF nº 035.624.598-58; MARINA LAURA MONTI DE CASTRO
BIGI GUBEISSI, CPF nº 252.935.708-03; FÁBIO GUBEISSI, CPF nº 035.624.608-64; FERNANDO
GUBEISSI, CPF nº 053.703.218-50, bem como dos interessados, JOSÉ ANTONIO GRANATO DE
SOUZA, CPF nº 584.075.108-15; da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais
interessados, extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS ±
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº 0032208-72.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 7ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SCORDAMAGLIA, CNPJ nº 55.594.931/0001-57. O Dr. Sang Duk Kim, MM. Juiz de Direito, faz
saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que através da PRÓ-JUD
LEILÕES, hospedado em www.projudleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro Público Oficia
l,
Sr. Carlos Campanhã, inscrito na JUCESP sob nº1.053, levará a Hasta Pública o bem a seguir
descrito: Bem: Apartamento nº 01,localizado no 1º andar do EDIFÍCIO SCORDAMAGLIA, situado
na Rua dos Ingleses nº 454, no 17º Subdistrito Bela Vista, São Paulo/SP. Matrícula nº49.249 do 4º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Avaliação: R$ 1.945.000,00, em agosto/2017.
Débito da Ação/Condomínio: R$ 514.319,52, atualizado até julho/2020, que deverá ser atualizado
até a data do leilão. Da Praça eletrônica:A 1ª praça terá início no dia 11 de agosto de 2020, às
11:00hs. e se estenderá por 03 (três) dias, encerrando-se no dia 14 de agosto de 2020, às
11:00hs. Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, que se encerrará
no dia 04 de setembro de 2020, às 11:00hs.O Edital completo e toda documentação relativa ao
presente certame estão disponíveis no website www.projudleiloes.com.br. Intimações: Ficam
intimados os Executados e as demais pessoas descritas no início do presente Edital, que será
afixado e publicado na forma da lei e do provimento acima citados, notadamente o Parágrafo Único
do artigo 889 do Código de Processo Civil.

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005635-24.2008.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).Sabrina
Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VALDIR DASILVAVIEIRA, Brasileiro, CPF
004.675.268-42, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sociedade
Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$
7.883,07, atualizado em abril de 2017, referente às notas promissórias, vencidas, não pagas e protestadas,
anexas aos autos. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela
metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor
da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2020.
18 e 21.07
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015415-02.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Albertini
Nani Viaro, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Sulato e Sulato Comércio de Metais Ltda, CNPJ 07.956.490/
0001-43, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Money Plus
Sociedade de Crédito ao Microempreendendor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, objetivando a cobrança
de R$ 51.815,11 (30.04.2020), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB, anexa
aos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para, em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes)
à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos,
ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer
seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Fica ainda intimada a ré do
bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 17.021,05, em conta bancária de sua titularidade, para que, no prazo
de 05 dias, comprove a impenhorabilidade da referida quantia (art. 854, do CPC), podendo, no prazo de 15
dias, apresentar impugnação (art. 917, §1º, do CPC). Em caso de revelia, 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 junho de 2020.
18 e 21.07

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
VICTOR FERRAZ JACQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO JOÃO DE MERITI, RJ NO DIA(11/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JADIR VIEIRA JACQUES E DE ANGELA MARIA FERRAZ JACQUES.
KARLLA AVELINO DE SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ DENTISTA,
NASCIDA EM ENTRE FOLHAS, MG NO DIA (02/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MORAES DE SALES E DE SOLANGE AVELINO DA
COSTA MORAES.
ARISTIDES TRANQUILLINI NETO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM POÇOS DE CALDAS, MG NO DIA (02/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO DE DEUS TRANQUILLINI E DE ELIZABETH SALVI TRANQUILLINI. VALQUIRIAFERRAZ
DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDAEM POÇOS DE CALDAS, MG
NO DIA(12/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ANDRADAS, MG, FILHA DE JORGE PAULO DE
JESUS E DE EDNA DE OLIVEIRA FERRAZ DE JESUS.
HUSAM ABDULLAH YOUSEF ABDULLAH, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM TAIZ, IEMEN NO DIA (20/11/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ABDULLAH YOUSEF ABDULLAH MASOOD E DE RADHYATARBOSH MOHAMMED NAJI.
ANFAAL ABDO SAEED AL-MUGHALLES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOARTISTA PLÁSTICA,
NASCIDA EM CAIRO, EGITO NO DIA (30/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ABDO SAEED MOHSEN AL-MUGHALLES E DE HAMAMH SAIF MOHSEN AL-MUGHALLES.
VALERIA ALESSANDRA ALVES DILELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (11/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROBERTO SCASSA DILELLA E DE CLEUZA MARIA SCASSA
DILELLA. MARIA CAROLINE CARVALHO DE MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FARMACÊUTICA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (05/08/1984), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GERALDO DE MOURA E DE TEREZA DE
JESUS VERAS CARVALHO DE MOURA.
PEDRO FERREIRA DE LIMA, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO OPERADOR DE MÁQUINAS,
NASCIDO EM DONA INÊS, PB NO DIA (26/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MANOEL FERREIRA DE LIMA E DE ANTONIA LUCIO DA SILVA. MARIA IRANILSA
RIBEIRO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM BELÉM, PB NO DIA (20/08/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO FRANCISCO RIBEIRO E
DE MARIA DE DEUS VALÉRIO RIBEIRO.
MAURICIO FALASCHI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃOAERONAUTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (24/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ALCESTE FALASCHI JUNIOR E DE CARMENARLETE CHINARELLI FALASCHI. CÁTIA
ARMIGLIATTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM ÁGUAS DE
LINDÓIA, SP NO DIA(25/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LUIZ CARLOS DE ANDRADE ARMIGLIATTO E DE MARIA CONCEIÇÃO BISCUOLA
ARMIGLIATTO.
ISAQUE MIGUEL ROCHA TÔRRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
CAMPINAS, SP NO DIA (26/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROBER TO LOPES TÔRRES E DE LÊDA APARECIDA ROCHA TÔRRES. VICTÓRIA DOS SANTOS
VIEIRAE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA (05/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOVINO JOSE
DE SOUZA E DE CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA E SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020
GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em Segunda Convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação,
nos termos da Cláusula 12.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 30ª
Série da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de junho de 2011, (“Termo de Securitização”), ﬁrmado pela Emissora e pela
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários da 30ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em segunda convocação
para Assembleia Geral de Titulares dos CRI, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM
625”), exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação
de forma presencial no dia 11 de agosto de 2020 às 10 horas. Inicialmente, resta informar, que o mutuário adquiriu em
setembro de 2010, o apartamento nº 87, Edifício Giuliano, Condomínio Villa Amalﬁ, situado na Rua Leonardo Cerveira Varandas,
nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º Cartório de Registro de Imóveis
da Capital (“Imóvel”). Para a garantia da obrigação contratual, a Brookﬁeld Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.
(“Cedente 5”) constituiu alienação ﬁduciária sobre o imóvel. Tendo em vista a inadimplência do mutuário de fevereiro de 2012
em diante e exaurida as possibilidades de resolução amigável com o mutuário, a Emissora exerceu a opção de solicitação da
transferência da garantia de Alienação Fiduciária atendida pelas Cedentes. Sendo assim, a Emissora iniciou os procedimentos de
execução extrajudicial previstos na lei nº 9.514/97. Ressalte-se que o procedimento de execução extrajudicial foi iniciado no ano
de 2014, porém após inúmeras ocorrências negativas na tentativa de intimação do autor da ação, a Emissora foi compelida a
ajuizar uma Notiﬁcação Judicial – autos nº 1060008-32.2014.8.26.0002. Insistindo na purgação da mora, a Emissora consolidou
o Imóvel em sua propriedade em 10 de março de 2016. Ocorre que o mutuário ingressou com a ação revisional de débito
(processo nº 1102077-76.2014.8.26.0100), alegando juros abusivos no saldo devedor do Imóvel, tendo seu desfecho favorável
à Cedente 5 e a Emissora em 28 de maio de 2019. Porém, em virtude do prazo de inadimplência, e a correta aplicação dos juros
convencionais, encargos e demais penalidades ao saldo devedor, o valor da dívida chegou ao montante de R$ 1.751.210,09 (um
milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos). Superada a etapa judicial, realizou-se o primeiro
e segundo leilões, sendo o primeiro realizado em 16 de agosto de 2019 e o segundo em 19 de agosto de 2019, tendo ausência
de lançadores interessados na arrematação, sendo assim atualmente o imóvel compõe o Patrimônio Separado da operação
e o valor de eventual venda será utilizado para o pagamento dos CRI. Se faz necessário destacar que, atualmente o valor dos
Créditos Imobiliários, bem como das Garantias, são inferiores ao valor do saldo do CRI Subordinados. O último relatório mensal
da operação contendo os dados ﬁnanceiros do CRI atualizados será apresentado em assembleia previamente as deliberações da
Ordem do Dia. Sendo assim, resta o presente edital para a convocação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorizar a venda do apartamento nº 87, Edifício Giuliano, Condomínio Villa Amalﬁ, situado
na Rua Leonardo Cerveira Varandas, nº 50, Morumbi, São Paulo/SP, registrado na matrícula imobiliária nº 206.993, perante o 15º
Cartório de Registro de Imóveis da Capital (“Imóvel”), por um valor inferior ao valor total da dívida constituída pelo mutuário de
R$ 1.751.210,09 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e dez reais e nove centavos); (ii) caso seja aprovado
o item (i), deliberar quanto ao valor mínimo pelo qual o Imóvel poderá ser comercializado, tendo em vista que os imóveis da
região são comercializados pelo valor aproximado de R$ 772.130,00 (setecentos e setenta e dois mil, cento e trinta reais),
conforme avaliação realizada pela Empresa Sold Intermediações de Ativos Ltda., inscrita no CNPJ/ME nº 10.193.312/0001-12,
sendo certo que a comercialização do imóvel por um valor menor ao da dívida constituída, informada no item acima, aumentará
a inadimplência no CRI sem que haja a substituição ou inclusão de novos créditos imobiliários; (iii) autorização a Emissora e
o Agente Fiduciário a praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários para a efetivação do negócio jurídico
mencionado no item (ii). Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o 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, conforme IN CV 625, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de
participação de forma presencial. Para viabilizar a participação, os Titulares do CRI deverão encaminhar aos endereços eletrônicos
juridico@grupogaia.com.br, gestaocri@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, com
até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, cópias dos documentos de
identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representação, devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida.
Após a validação da documentação encaminhada, a Emissora encaminhará o link para acesso à Assembleia. Não será permitido
o envio prévio de instrução de voto para participação em Assembleia. Para participação e manifestação dos votos, os Titulares
dos CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização
da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à
Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, mediante
identiﬁcação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será
permitida a comunicação entre os Titulares dos CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata
dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas
por meio de certiﬁcação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a
assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 17 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

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 34ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários da 34ª Série da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora
S.A., celebrado em 18 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”, “CRI” e “Emissora”, respectivamente), convoca
os Srs. titulares dos CRI em circulação (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI
(“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 07 de agosto de 2020, às 11:00 horas,
exclusivamente por videoconferência online, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio
de 2020 (“IN CVM 625”), através das orientações descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)
Concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) nos valores totais das parcelas de remuneração e amortização
do Valor Nominal Unitário dos CRI e da CCI, vincendas respectivamente nos dias 18 (dezoito) de cada um dos meses de
agosto, setembro e outubro de 2020, conforme cláusulas 5.3.1 e 5.3.2 do Termo de Securitização, e vincendas no dia
05 de cada um dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, conforme cláusula 3.7 da Escritura de Emissão de
CCI, conforme deﬁnida no Termo de Securitização (“Remuneração” e “Amortização”); (ii) caso seja aprovado o item
“i” acima, aprovar que os valores remanescentes e ora descontados das parcelas de Amortização dos CRI e da CCI,
sejam pagos nas parcelas vincendas nos dias 18 (dezoito) de cada um dos meses de novembro e dezembro de 2021
e janeiro de 2022 para os CRI, e parcelas vincendas nos dias 05 de cada um dos meses de novembro e dezembro de
2021 e janeiro de 2022 para a CCI, postergando, portanto, a Data de Vencimento dos CRI para 18 de janeiro de 2022,
e da CCI para 05 de janeiro de 2022, observado que tal prorrogação ﬁca condicionada à prorrogação da vigência do
Contrato de Locação para até dezembro de 2021, pelo menos; (iii) caso sejam aprovados os itens acima, aprovar que
os valores remanescentes e ora descontados das parcelas de Remuneração dos CRI e da CCI não sejam incorporados
ao principal, sendo que sobre as parcelas de Amortização dos CRI e da CCI a serem pagas nos meses de novembro e
dezembro de 2021 e janeiro de 2022 incidirão juros remuneratórios e correção monetária pelo IGP-M/FGV, passando
o “Anexo I – Tabela de Amortização do CRI” do Termo de Securitização a viger com o seguinte teor: Data: %AMT:
PMT: 18/08/2020: 2,92%: 209.644,34. 18/09/2020: 3,03%: 209.642,26. 18/10/2020: 3,14%: 209.644,10. 18/11/2020:
7,15%: 423.151,04. 18/12/2020: 7,75%: 423.151,04. 18/01/2021: 8,44%: 423.151,04. 18/02/2021: 9,27%:
423.151,04. 18/03/2021: 10,28%: 423.151,04. 18/04/2021: 11,52%: 423.151,04. 18/05/2021: 13,10%: 423.151,04.
18/06/2021: 15,15%: 423.151,04. 18/07/2021: 17,96%: 423.151,04. 18/08/2021: 22,02%: 423.151,04. 18/09/2021:
28,40%: 423.151,04. 18/10/2021: 39,88%: 423.151,04. 18/11/2021: 33,15%: 212.018,73. 18/12/2021: 49,86%:
212.018,73. 18/01/2022: 100,00%: 212.018,73. (iv) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário a praticarem
todos os atos e celebrarem todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima, incluindo, mas
não se limitando, aos aditamentos aos Documentos da Oferta (conforme deﬁnido no Termo de Securitização). Todos
os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de
Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em atenção à IN CVM 625, a Assembleia
será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem
possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles
Titulares de CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para jurídico@grupogaia.com.br e à Pentágono S.A
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) para assembleias@pentagonotrustee.com.br, em
até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento
de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação
do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do art. 3º da IN CVM 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/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por
meio da plataforma acima informada. 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 e ao Agente Fiduciário, aos
endereços eletrônicos jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, para serem assinados
pela plataforma DocuSign, de forma que 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. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais
documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. 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, 17 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Câmara aprova
auxílio emergencial
para agricultor
familiar na pandemia
A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira (20) o Projeto de Lei 735/20, que prevê medidas de apoio para agricultores
familiares durante o estado de calamidade pública. O texto, que
segue agora para o Senado, estende o auxílio emergencial de R$
600 aos agricultore
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020

Jornal O DIA SP
Novo Self Storage S.A.

SAN MICHELE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - EIRELI - CNPJ: 04.640.541/0001-35
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 2019 e 2018 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018 PASSIVO
104.961.580
1.655.820 Lucro do exercício
87.864.441 Circulante
21.075.739
392.684
441.633 Ajustes para reconciliar lucro do exercício com o caixa
75.435.731 Fornecedores
117.465
108.839
11.727.575 Obrigações sociais e trabalhistas
(aplicado nas) gerado nas atividades operacionais:
1.175.505
983.948 Depreciação e amortização
701.135 Obrigações Tributárias
2.248.075
103.265.809
- (Aumento) diminuição nos ativos: Contas a receber 756.420
- Lucros a Pagar
10.117
121.400 Impostos a recuperar
47.895.752 Partes relacionadas
(108.864)
1.769.662
2.558.403 Outros ativos
220.193 Não-circulante
(5.828)
1.769.662
2.558.403
3.516.506 Resultado exercícios futuros
Aumento (diminuição) nos passivos: Fornecedores (48.949)
44.353.422 131.545.970
44.159.053 Patrimônio líquido
8.627
Capital Social
43.430.592 43.430.592 Obrigações sociais e trabalhistas
191.557
Lucros Acumulados
922.830 88.115.378 Obrigações tributárias
(111.283)
Total ativo
151.084.665 135.760.193 Total passivo e do patrimônio líquido 151.084.665 135.760.193 Outros passivos
Demonstração do Resultado
2019
2018 Caixa líquido (aplicado nas)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
gerado pelas atividades operacionais
24.005.494
34.895.364 38.248.080
Total Receita Líquida
34.895.364 38.248.080 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Capital
Lucros Patrimônio
Aquisição de imobilizado
(713.902)
Descrição
Social Acumulados
Líquido Receitas (despesas) operacionais
(13.250.698) (11.281.562) Caixa líquido aplicado
Saldos em 31.12.2017
43.430.592
69.146.061 112.576.653 Despesas gerais e administrativas
nas atividades de investimento
(713.902)
10.641
Ajuste exercícios anteriores
(2.461.808) (2.461.808) Outras receitas e despesas líquidas
(13.250.698) (11.270.921) Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Distribuição de lucros
21.644.666 26.977.159 Lucros pagos
exercícios anteriores
(4.350.000) (4.350.000) Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
(5.002.478)
5.093.995
4.248.457 Partes relacionadas - valores recebidos (pagos)
Lucro do exercício
25.781.125 25.781.125 Resultado Financeiro: Receitas Financeiras
(788.741)
(229)
(6.235) Caixa líquido gerado pelas
Saldos em 31.12.2018
43.430.592
88.115.378 131.545.970 Despesas Financeiras
5.093.766
4.242.222
Distribuição de lucros
atividades de ﬁnanciamento
(5.791.219)
exercícios anteriores
- (88.115.378) (88.115.378) Lucro antes do imposto de
Aumento (redução) no saldo
renda e da contribuição social
26.738.432 31.219.381
Distribuição de lucros do exercício
- (20.152.909) (20.152.909)
de caixa e equivalentes de caixa
17.500.373
Lucro do exercício
21.075.739 21.075.739 Imposto de renda e contribuição social - corrente (5.662.693) (5.438.256) Caixa e equivalentes no início do exercício
74.435.731
21.075.739 25.781.125
Saldos em 31.12.2019
43.430.592
922.830 44.353.422 Lucro do Exercício
Caixa e equivalentes no ﬁnal do exercício
92.936.104
As Demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo
Rosa Maria Salvetti - Administradora
Aumento (redução) no saldo
Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa de caixa e equivalentes de caixa
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira - TC-CRC 1SP 180.662/O-1
17.500.373
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos e outros
Impostos e contribuições a recuperar
Não Circulante
Outros ativos
Imobilizado
Propriedade para Investimento

2019
104.767.377
92.936.104
10.971.155
706.963
153.154
46.317.289
175.903
3.316.370
42.825.016

2018
25.781.125
(2.461.808)
2.248.170
4.662.190
(44.290)
(629.176)
377.819
23.309
(203.937)
(214.307)

(15.051)

(4.350.000)
(740.168)
(5.090.168)
24.433.876
51.001.855
75.435.731
24.433.876

Ombrello Due Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 22.401.351/0001-47 - NIRE 35.229.137.406
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam os sócios convocados a se reunirem em Reunião de Sócios no dia 30.07.2020 às 10h, em 1ª convocação, e às
11h, em 2ª convocação, na sede, São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 448, Conjuntos 1401, 1403, 1405, 1407 e 1409, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração de endereço da Sociedade; (ii) Deliberar o aumento do capital social
e ingresso de novo sócio; (iii) Deliberar sobre a forma de convocação dos sócios, pela administração, a qual deverá ser
feita através de carta enviada diretamente a cada um dos sócios; e (iv) Deliberar sobre a alteração ao Contrato Social para
reﬂetir a formalização dos itens acima. São Paulo, 16.07.2020. Elsom Yamaguishi Yassuda – Administrador

Novo Self Storage S.A.
CNPJ nº 26.634.926/0001-22 - NIRE 35.300.498.372
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 17.01.2018
Data, hora, local: 17.01.2018, 10hs, na sede, Avenida Cidade Jardim, 803,
9º andar, Sala N, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Fauze Barreto Antun, Secretário: José Cyrillo Neto. Deliberações
aprovadas: 1. Aumento do capital social de R$1.501.500,00 para
R$2.001.500,00, um aumento efetivo, portanto, de R$500.000,00, com a
consequente emissão de 500.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de
emissão de R$1,00 por ação, ora emitidas são subscritas pelo acionista Pátria Real Estate III - Fundo de Investimento em Participações, e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, até 30.04.2019. 1.1. Alterado, o
caput do Artigo 5º do Estatuto: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$2.001.500,00, representado por 2.001.500 ações ordinárias.
Nada mais. São Paulo, 17.01.2018. JUCESP nº 285.954/18-0 em
20.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.

FINANCAP S/A Administração e Comércio
CNPJ(MF)
( ) 60.861.051/0001-30
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, as DEMONSTRAÇOES CONTABEIS, relativas
aos exercícios em Reais encerrados em 31/12/2016 e 2015. Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários
BALANÇOS PATRIMONIAIS: A T I V O
31.12.16
31.12.15 BALANÇOS PATRIMONIAIS: P A S S I V O
31.12.16
31.12.15
CIRCULANTE
300.053
889.873 CIRCULANTE
1.600.593
1.791.488
Caixa e caixa equivalente
53
- Fornecedores
8.849
1.254
Clientes e mercado interno
300.000
93.463 Adiantamento de clientes
94.402
Adiantamentos
61.545 Títulos e debitos a pagar terceiros
51.382
194.347
Impostos a compensar
573.241 Obrigações tributárias
111.216
16.918
Títulos e créditos a receber
134 Empréstimos bancários
50.835
161.490 Outras contas a pagar
Outras contas a receber
4.587
ATIVO NÃO CIRCULANTE
20.780.036 23.524.228 Provisões
1.429.146
1.429.146
31.497.995 34.991.323
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
14.360.782 17.058.964 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
31.497.995 34.991.323
Títulos e créditos a receber
1
2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Impostos a restituir
85.073
82.772 Contas correntes - intercompanhias
31.497.995 34.991.323
(12.018.499) (12.368.710)
Contas correntes - intercompanhias
14.275.708 16.890.808 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
36.101.930 36.101.930
85.381 Capital social
Outras contas a receber
ATIVO PERMANENTE
6.419.254 6.465.264 Reserva de lucros
46.628
46.628
Investimentos
6.419.254 6.464.974 Prejuízos acumulados
(48.167.057) (48.517.268)
21.080.089 24.414.101
Imobilizado
290 TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO
21.080.089 24.414.101
do grupo, nominadas por “Intercompanhias ou intercompany”, realizáveis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES EM 31/12/2016 E 2015 (R$)
no curto ou no longo prazo de acordo com as condições contratuais.
Capital Reserva
Prejuízos
d. Investimentos: Os investimentos estão avaliados pelo método de
Social Capital Acumulados
TOTAL
equivalência patrimonial. e. Passivo circulante e não circulante: São
Saldo em 31.12.2014 36.101.930
46.628 (48.331.480) (12.182.922)
Prejuízo do exercício
(185.788)
(185.788) demonstrados por valores conhecidos, calculáveis e com certeza de
Saldo em 31.12.2015 36.101.930
46.628 (48.517.268) (12.368.710) obrigação. Nesses valores não se veriﬁcou a necessidade do cálculo de
Lucro do exercício
350.211
350.211 ajuste a valor presente. Os empréstimos e ﬁnanciamentos são decorrentes
Saldo em 31.12.2016 36.101.930
46.628 (48.167.057) (12.018.499) de contratações de recursos ﬁnanceiros para capital de giro, intercompany
e estão reconhecidos pelo regime de competência. O imposto de renda
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2016 E 2015 (Reais)
Nota 01 – Contexto Operacional A Financap S/A Administração e (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente, são calculados
Comércio é sociedade anônima de capital fechado, sediada em São Paulo. com base no regime de lucro real. A Sociedade possui exposição aos
A sociedade tem como objetivo a administração de bens e valores em 7*,9.28*7 6.7(37 &):.2)37 )* A Risco de liquidez; A Risco Operacional.
geral, imóveis, e a participação com capitais próprios, em outras empresas Estrutura do gerenciamento de risco Risco de liquidez: Risco de liquidez
ou atividades industriais, ou comerciais, o comércio de representações é o risco em que a Sociedade irá encontrar diﬁculdades em cumprir com as
por conta própria ou de terceiros, a prestação de serviços técnicos e obrigações associadas com seus passivos ﬁnanceiros que são liquidados
administrativos a outras empresas por meio de estudos, pareceres e com pagamentos à vista ou com outro ativo ﬁnanceiro. A abordagem na
análise de mercado. Nota 02 – Apresentação das Demonstrações administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
Contábeis Quanto a apresentação das Demonstrações Contábeis, há tenha liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem,
que se considerar: a) Declaração de conformidade (com relação às sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
normas do CPC e CFC): As demonstrações contábeis foram elaboradas prejudicar a reputação da Sociedade. Risco operacional: Com o objetivo
de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária de implementar controles e gerar resultados, a Sociedade, baseada em
brasileira, considerando as alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e indicadores de desempenho deﬁne as responsabilidades operacionais
11.941/09, bem como considerando os Pronunciamentos, as Orientações e monitora as diversas áreas, priorizando produtividade, segurança,
e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis respeito ao meio ambiente e lucratividade, agregado à desenvolvimento de
(CPC), consolidados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas
habilidades e capacitação de seus colaboradores. Este conjunto de valores
pelo Conselho Federal de Contabilidade. b) Base de mensuração: As
permite que a gestão operacional da Sociedade maximize os resultados
Demonstrações Contábeis foram preparadas com base no custo histórico.
c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas Demonstrações pretendidos. Os depósitos bancários são realizados em instituições de
Contábeis da Sociedade são apresentadas em Reais. Nota 03 - Resumo primeira linha, considerados pela Administração da Sociedade, suﬁcientes
das Principais Práticas Contábeis As principais práticas adotadas para cumprimento de obrigações de curto prazo. Nota 04 – Ativo Não
para elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: Circulante - 4.1 Contas correntes–intercompanhias: Representados por
a. Apuração do resultado: As despesas são registradas pelo regime mutuo junto a empresas do grupo.
de competência mensal. b. Estimativas contábeis: A elaboração de
2016
2015
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas Créditos
14.275.708 16.890.808
no Brasil, requer que a Administração use o julgamento na determinação e Total
14.275.708 16.890.808
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signiﬁcativos sujeitos a 4.2 Investimentos: Corresponde aos bens e participações societárias, que
essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado,
não se destinam a manutenção das atividades-ﬁns da Sociedade, a saber:
provisão para liquidação de créditos, provisão para ajuste a valor de
2016
2015
mercado de ativos e provisão para contingências, válidos e realizáveis no
25.752
71.472
curto ou no longo prazo de acordo com as condições legais e contratuais. Imóveis
6.393.502
6.393.502
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar Participações Societárias
6.419.254
6.464.974
em valores diferentes daqueles estimados, devido a imprecisões inerentes Total
ao processo de suas determinações. A Administração revisa as estimativas 4.3 Imobilizado: Os bens são avaliados ao custo de aquisição, deduzidos
e premissas pelo menos anualmente. c. Ativo circulante e não circulante: das respectivas depreciações acumuladas, calculadas com base na
Os clientes a mercado interno, as contas correntes entre as empresas estimativa de sua utilidade econômica, a saber:

DEMONSTRAÇÕES RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 31.12.16 31.12.15
265.132
13.321
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDA
265.132
13.321
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
(737.331) (212.063)
(-) Despesas gerais e administrativas
(272.372) (136.204)
(-) Despesas/receitas ﬁnanceiras
(464.959) (75.860)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
920.174
12.955
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
(23.463)
(=) LUCRO OU PREJUIZO ANTES DOS IMPOSTOS 424.512 (185.788)
Provisão para o Imposto de Renda
(46.438)
(27.863)
Provisão para Contribuição Social
350.211 (185.788)
LUCRO OU PREJUIZO LÍQUIDO DO PERÍODO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31.12.16 31.12.15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício:
350.211 (185.788)
Superávit (Déﬁcit) Operacional Bruto antes das
350.211 (185.788)
Mudanças no Capital de Giro
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:
Contas a receber
(206.538)
Adiantamentos
(98.855)
(134)
Títulos e créditos a receber
734.733 (333.541)
Impostos a restituir
144.625 (11.584)
Fornecedores
7.595
(8.427)
Títulos e débitos a pagar
1.047.512
Obrigações tributárias
94.298
(2.370)
(1.241.311)
Outras provisões
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades
482.060 (356.057)
operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
46.009
Baixa de itens do Investimentos e do Imobilizado
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades
46.009
de investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Empréstimos bancários
(878.228)
Conta corrente - intercompany
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades
(878.228)
de ﬁnanciamentos
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO
CAIXA E EQUIVALENTES
CAIXA E EQUIVALENTES EM 1°/01/2016 E 2015
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31/12/2016
E DE 2015
Caixa e caixa equivalente:
Bancos
Total

376
376
50.835
490.500
541.335

53

(134)

-

134

53

-

53
53

-

2016
2015
Bens
Custo Corrigido
3.837
(Depreciação Acumulada)
(3.547)
Total
290
Nota 05 – Passivo Não Circulante 5.1 Contas correntes –
Intercompanhias: Representados por contratos de mútuo junto a empresas
do grupo:
2016
2015
Dívidas
31.497.995 34.991.323
Total
31.497.995 34.991.323
Nota 06 – Patrimônio Líquido 6.1 – Capital Social: Em 31 de dezembro
de 2016 e de 2015, o capital social subscrito e integralizado, no valor de R$
36.101.930, representados por 900.022 ações ordinárias nominativas, não
conversíveis e outra forma e sem valor nominal. 6.2 – Reservas de Lucros:
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$ 46.628. 6.3 – Prejuízos
Acumulados: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é de R$ 48.167.057 e
48.517.268 respectivamente
A DIRETORIA
CONTADOR: Edson Rodrigues Segeti – CRC 1SP074918/O-1

FINANCAP S/A Administração e Comércio
CNPJ(MF)
( ) 60.861.051/0001-30
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, as DEMONSTRAÇOES CONTABEIS, relativas
aos exercícios em Reais encerrados em 31/12/2017 e 2016. Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários
BALANÇOS PATRIMONIAIS: A T I V O
31.12.17
31.12.16 BALANÇOS PATRIMONIAIS: P A S S I V O
31.12.17
31.12.16
CIRCULANTE
414.981
300.053 CIRCULANTE
1.585.201
1.600.593
Caixa e equivalente
427
53 Fornecedores
17.356
8.849
Clientes e mercado interno
414.190
300.000 Títulos e débitos a pagar terceiros
51.382
365
- Obrigações tributárias
Adiantamentos
138.699
111.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE
21.288.836 20.780.036 Provisões
1.429.146
1.429.146
6.771.432 31.497.995
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
14.869.582 14.360.782 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
6.771.432 31.497.995
Títulos e créditos a receber - terceiros
1
1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Impostos a restituir
85.073
85.073 Contas correntes - intercompanhias(Nota 3.2)
6.771.432 31.497.995
13.347.184 (12.018.499)
14.784.508 14.275.708 PATRIMÔNIO LÍQUIDO(Nota 5)
Contas correntes - intercompanhias(Nota 3.1)
ATIVO PERMANENTE
6.419.254 6.419.254 Capital social
61.622.850 36.101.930
Investimentos(Nota 4)
46.628
46.628
6.419.254 6.419.254 Reserva de lucros
TOTAL DO ATIVO
21.703.817 21.080.089 Prejuízos acumulados
(48.322.294) (48.167.057)
TOTAL DO PASSIVO
21.703.817 21.080.089
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES EM 31/12/2017 E DE 2016 (R$)
Capital Reserva
Prejuízos
2017
2016
Social Capital Acumulados
TOTAL 3.1 – Créditos
14.784.508 14.275.708
Saldo em 31.12.2015 36.101.930
46.628 (48.517.268) (12.368.710) SOMA
14.784.508 14.275.708
Lucro do exercício
350.211
350.211
Saldo em 31.12.2016 36.101.930
46.628 (48.167.057) (12.018.499)
2017
2016
Aumento de Capital
25.520.920
- 3.2 – Dívidas
6.771.432 31.497.995
Prejuízo do exercício
(155.237)
(155.237) SOMA
6.771.432 31.497.995
Saldo em 31.12.2017 61.622.850
46.628 (48.322.294) 13.347.184 4. Investimentos – Corresponde aos bens e participações societárias, que
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2017 E 2016 (Reais)
não se destinam a manutenção das atividades-ﬁns da Sociedade, a saber:
1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
2017
2016
Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com a
Imóveis
25.752
25.752
legislação societária, inclusive e especialmente a Lei 11.638/2007, práticas
6.393.502
6.393.502
contábeis adotadas pelo Brasil e aspectos ﬁscais aplicáveis. Efeitos dos Participação Societária
6.419.254
6.419.254
Ajustes da Lei 11.638/2007 e MP 449/2008: Intangível – Em atendimento Total
a Deliberação CVM 553/2008 que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 5. Patrimônio Líquido: 5.1 Passivo a Descoberto: O patrimônio Líquido da
04, a Companhia passou a registrar os direitos que tenham por objeto Sociedade quando negativo está sendo apresentado no Balanço Patrimonial
bens incorpóreos destinados à manutenção das operações da Companhia
com nomenclatura de Passivo a Descoberto, conforme dispõe Resolução
ou exercidos com essa ﬁnalidade, no subgrupo de contas intangível.
Elaboração da DFC–Demonstração dos Fluxos de Caixa – Tornou- CFC 686 DE 14/01/1990, aplicável para o encerramento 31 de Dezembro de
se obrigatória a preparação da Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2016 no valor de R$ (12.018.499); 5.2 – Capital Social: Em 31 de dezembro
substituição a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 2. de 2017 e 2016, é de R$ 61.622.850 e R$ 36.101.930 respectivamente,
Descrição das Principais Práticas Contabeis: 2.1 – Créditos/Dívidas dividido em 1.536.240 (31/12/2017) e 900.022 (31/12/2016) ações ordinárias
Intercompanhias – Os direitos e as obrigações com empresas ligadas, nominativas, não conversíveis em outra forma e sem valor nominal; 5.3
são considerados pelo seu valor nominal e ajustados segundo condições Reserva de Lucros: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, é de R$ 46.628
pactuadas em contratos. 2.2 - Investimentos – Os Investimentos relevantes
em sociedades coligadas são avaliados pelo método da equivalência 5.4 Prejuízos Acumulados: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, é de R$
A DIRETORIA
patrimonial. 3. Créditos/Dívidas Intercompanhias: Tratam de transações 48.322.294 e R$ 48.167.057 respectivamente.
entre o mesmo grupo ecônomico
CONTADOR: Edson Rodrigues Segeti - CRC 1SP074918/O-1

DEMONSTRAÇÕES RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas gerais e administrativas
(-) Despesas/receitas ﬁnanceiras
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS
Provisão para o Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

31.12.17 31.12.16
- 265.132
- 265.132
(155.237) (737.331)
(139.149) (272.372)
(16.088) (464.959)
- 920.174
- (23.463)
(155.237) 424.512
- (46.438)
- (27.863)
(155.237) 350.211

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31.12.17
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício
(155.237)
Superávit (Déﬁcit) Operacional Bruto antes
(155.237)
das Mudanças no Capital de Giro

31.12.16
350.211
350.211

Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:
Contas a receber
(114.190)
(206.538)
Adiantamentos
(365)
(98.855)
Títulos e créditos a receber
734.733
Impostos a restituir
144.625
Fornecedores
8.507
7.595
Títulos e débitos a pagar
(51.382) 1.047.512
Obrigações tributárias
27.483
94.298
- (1.241.311)
Outras provisões
Caixa líquido obtido (aplicado) nas ativi(129.947)
482.060
dades operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Baixa de Itens do Investimento e do Imobilizado
46.009
Caixa líquido obtido (aplicado) nas ativi46.009
dades de investimentos
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Conta corrente - intercompany
(25.235.363)
Aumento de capital
25.520.920
Caixa líquido obtido (aplicado) nas ativi285.557
dades de ﬁnanciamentos
Aumento (Diminuição) Líquidono Caixa e
374
Equivalentes
Caixa e Equivalentes em 1°/01/2017 e 2016
Caixa e Equivalentes em 31/12/2017 e 2016
Caixa e equivalente: Bancos
Total

53
427
427
427

(878.228)
(878.228)
53
53
53
53

FINANCAP S/A Administração e Comércio
CNPJ(MF)
( ) 60.861.051/0001-30
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, as DEMONSTRAÇOES CONTABEIS, relativas
aos exercícios em Reais encerrados em 31/12/2018 e 2017. Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS: A T I V O
31.12.18
31.12.17 BALANÇOS PATRIMONIAIS: P A S S I V O
31.12.18
31.12.17
CIRCULANTE
131.379
414.981 CIRCULANTE
1.662.111
1.585.201
Caixa e caixa equivalente
286
427 Fornecedores
971
17.356
Clientes e mercado interno
130.728
414.190 Obrigações tributárias
134.166
138.699
365
365 Provisões
Adiantamentos
1.526.975
1.429.146
ATIVO NÃO CIRCULANTE
21.641.279 21.288.836 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
7.191.233
6.771.432
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
15.247.778 14.869.582 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
7.191.233
6.771.432
Títulos e créditos a receber
1 Contas correntes - intercompanhias
7.191.233
6.771.432
Contas correntes - intercompanhias
15.247.778 14.784.508 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
12.919.314 13.347.184
85.073 Capital social
Impostos a restituir
61.622.850 61.622.850
ATIVO PERMANENTE
6.393.502
6.419.254 Reserva de lucros
46.628
46.628
Investimentos
6.393.502
6.419.254 Prejuízos acumulados
(48.750.164) (48.322.294)
TOTAL DO ATIVO
21.772.658 21.703.817 TOTAL DO PASSIVO
21.772.658 21.703.817
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES EM 31/12/2018 E DE 2017
com certeza de obrigação. Nesses valores não se veriﬁcou a necessidade
Capital Reserva
Prejuízos
do cálculo de ajuste a valor presente. Os empréstimos e ﬁnanciamentos são
Social Capital Acumulados
TOTAL decorrentes de contratações de recursos ﬁnanceiros para capital de giro,
Saldo em 31.12.2016 36.101.930
46.628 (48.167.057) (12.018.499) intercompany e estão reconhecidos pelo regime de competência. O imposto
Aumento de capital
25.520.920
- 25.520.920
de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente, são
Prejuízo do exercício
(155.237)
(155.237)
calculados com base no regime de lucro real. A Sociedade possui exposição
Saldo em 31.12.2017 61.622.850
46.628 (48.322.294) 13.347.184
aos seguintes riscos advindos de: D%3<.8/053:>3/0AD%3<.8"90;,.387,5
Prejuízo do exercício
(427.870)
(427.870)
Estrutura do gerenciamento de risco Risco de liquidez: Risco de liquidez é
Saldo em 31.12.2018 61.622.850
46.628 (48.750.164) 12.919.314
o risco em que a Sociedade irá encontrar diﬁculdades em cumprir com as
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2018 E 2017
obrigações associadas com seus passivos ﬁnanceiros que são liquidados
Nota 01 – Contexto Operacional A Financap S/A Administração e Comércio com pagamentos à vista ou com outro ativo ﬁnanceiro. A abordagem na
é sociedade anônima de capital fechado, sediada em São Paulo. A Sociedade administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
tem como objetivo a administração de bens e valores em geral, imóveis, e tenha liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem,
a participação com capitais próprios, em outras empresas ou atividades sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
industriais, ou comerciais, o comércio de representações por conta própria prejudicar a reputação da Sociedade. Risco operacional: Com o objetivo
ou de terceiros, a prestação de serviços técnicos e administrativos a outras de implementar controles e gerar resultados, a Sociedade, baseada em
empresas por meio de estudos, pareceres e análise de mercado. Nota 02 indicadores de desempenho deﬁne as responsabilidades operacionais e
– Apresentação das Demonstrações Contábeis Quanto a apresentação monitora as diversas áreas, priorizando produtividade, segurança, respeito ao
das Demonstrações Contábeis, há que se considerar: a) Declaração de
meio ambiente e lucratividade, agregado à desenvolvimento de habilidades
conformidade (com relação às normas do CPC e CFC): As demonstrações
e capacitação de seus colaboradores. Este conjunto de valores permite que
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
a gestão operacional da Sociedade maximize os resultados pretendidos.
emanadas da legislação societária brasileira, considerando as alterações
Nota 04 – Ativo Não Circulante 4.1 Contas correntes - intercompanhias
promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, bem como considerando os
Representados por mutuo junto a empresas do grupo, conforme segue:
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
2018 – R$
2017 – R$
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), consolidados nas Normas Brasileiras
15.247.778 14.784.508
de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. b) Base Creditos
Total
15.247.778 14.784.508
de mensuração: As Demonstrações Contábeis foram preparadas com
base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: 4.2 Investimentos Representados por:
Essas Demonstrações Contábeis da Sociedade são apresentadas em
2018 – R$
2017 – R$
Reais. Nota 03 - Resumo das Principais Práticas Contábeis As principais Participações societárias
6.393.502
6.393.502
práticas adotadas para elaboração dessas demonstrações contábeis são as Imóveis
25.752
seguintes: a. Apuração do resultado: As despesas são registradas pelo Total
6.393.502
6.419.254
regime de competência mensal. b. Estimativas contábeis: A elaboração de
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas Nota 05 – Passivo Circulante e Não Circulante Representados por: 5.1
Contas
correntes
Intercompanhias
no Brasil, requer que a Administração use o julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signiﬁcativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado,
provisão para liquidação de créditos, provisão para ajuste a valor de mercado
de ativos e provisão para contingências, válidos e realizáveis no curto ou no
longo prazo de acordo com as condições legais e contratuais. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
diferentes daqueles estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo
de suas determinações. A Administração revisa as estimativas e premissas
pelo menos anualmente. c. Ativo circulante e não circulante: Os clientes a
mercado interno, as contas correntes entre as empresas do grupo, nominadas
por “Intercompanhias ou intercompany”, os impostos a restituir, as outras
contas a receber, válidos e realizáveis no curto ou no longo prazo de acordo
com as condições contratuais. d. Investimentos: Os investimentos estão
avaliados pelo método de equivalência patrimonial. e. Passivo circulante
e não circulante: São demonstrados por valores conhecidos, calculáveis e

2018 – R$
2017 – R$
Dividas
7.191.233
6.771.432
Total
7.191.233
6.771.432
Preponderantemente, representados por contratos de mútuo junto a
empresas do grupo. Nota 06 – Patrimônio Líquido Em 31 de dezembro
de 2018 e de 2017, o capital social subscrito e integralizado, no valor de R$
61.622.850, representados por 1.536.240 ações, distribuídas como segue: a)
R$ 592.072 equivalentes a 14.777 ações, pertencentes à Albon Participações
e Representações Ltda.; b) R$ 37.513.991 equivalentes a 935.196 ações
pertencentes à Coirmãos Participações S/A., c) R$ 23.329.067 equivalentes
a 581.585 ações, pertencentes a Rodolfo Marco Bonﬁglioli; e, R$ 187.720
equivalentes a 4.682 ações, pertencentes a Maria Helena S. Bonﬁglioli.
A
Diretoria
CONTADOR: Edson Rodrigues Segeti - CRC 1SP074918/O-1
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Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam os sócios convocados a se reunirem em Reunião de Sócios no dia 30.07.2020 às 10h, em 1ª convocação, e às 11h,
em 2ª convocação, na sede, São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 448, Conjuntos 1401, 1403, 1405, 1407 e 1409, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração de endereço da Sociedade; (ii) Deliberar sobre transferência de
participação societária entre sócios e ingresso de novos sócios; (iii) Deliberar sobre a forma de convocação dos sócios,
pela administração, a qual deverá ser feita através de carta enviada diretamente a cada um; e (iv) Alteração ao Contrato
Social para reﬂetir a formalização dos itens acima. São Paulo, 16.07.2020. Elsom Yamaguishi Yassuda – Administrador

29.539.095

(15.051)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Ombrello Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 17.782.874/0001-40

CNPJ nº 26.634.926/0001-22 - NIRE 35.300.498.372
Extrato da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária em 13.06.2017
Data, Hora, Local: 13.06.2017, às 10hs, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, Sala N, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, Secretário: Fauze
Barreto Antun. Deliberações Aprovadas: 1. Aumento do capital social, de
R$1.500,00 para R$1.501.500,00, um aumento, de R$1.500.000,00, com
a emissão de 1.500.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação (artigo 170, §1º, Lei das SAs), que são subscritas
pelo acionista Pátria Real Estate III – Fundo de Investimento em Participações, e serão integralizadas, em moeda corrente nacional, até 30.04.2019.
1.1. Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$1.501.500,00, representado por 1.501.500 ações
ordinárias.” Nada mais. São Paulo, 13.06.2017. JUCESP nº 548.228/17-6 em
08.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DEMONSTRAÇÕES RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 31.12.18
DESPESAS OPERACIONAIS
(427.870)
(-) Despesas gerais e administrativas
(153.729)
(-) Despesas/receitas ﬁnanceiras
(65.488)
(-) Constituição provisões
(97.829)
(110.825)
(-) Outras despesas
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(427.870)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31.12.18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício:
(427.870)
Superávit (Déﬁcit) Operacional Bruto antes das
(427.870)
Mudanças no Capital de Giro

31.12.17
(155.237)
(139.148)
(16.088)
(155.237)
31.12.17

Títulos e créditos a receber
1
Contas a receber
283.462
Adiantamentos
Impostos a restituir
85.073
Fornecedores
(16.385)
Títulos e débitos a pagar
Obrigações tributárias
(4.533)
97.829
Provisões
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades
445.446
operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Baixa de Imovéis
25.753
Caixa líquido (aplicado) obtido nas atividades
25.753
de investimentos

(114.190)
(365)
8.507
(51.382)
27.483
-

(155.237)

427
286
286
286

APMDFESP- Associação de Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – APMDFESP, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo
13, II, letra b, do Estatuto Social, CONVOCA os associados em pleno gozo de suas capacidades estatutárias
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social da entidade, localizada na Rua Adolfo
Samuel, nº 14, São Paulo - Capital, a realizar-se no dia 12 de agosto do corrente ano, em primeira convocação
às 09h30, com metade mais um dos associados quites com a Tesouraria daAssociação e em pleno gozo de
suas capacidades estatutárias e às 10h30, em segunda e última chamada, com qualquer número de associados
presentes ao ato assemblear, quites com a Tesouraria da Associação e em pleno gozo de suas capacidades
estatutárias, a fim de deliberarem na ordem do dia sobre a seguinte pauta: (a) Autorização para propor, em
nome da Entidade, representando o corpo associativo, medidas judiciais que tencionem questionar, quer seja
através do controle concentrado, quer seja através do questionamento incidental da constitucionalidade da
matéria, os efeitos em âmbito estadual oriundos da lei federal 13.954/2019 e sua respectiva regulamentação
promovida pela SPPREV, em detrimento dos aposentados e pensionistas da Polícia Militar de São Paulo; (b)
Autorização para propor, em nome da Entidade, representando o corpo associativo, medida judicial para
combater os efeitos da Lei 173/2020, que proibiu a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento,
reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos
e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal
anterior à calamidade pública; (c) Demais assuntos de interesse dos associados. São Paulo, 21 de julho de
2020.
Antonio Figueiredo Sobrinho - Presidente da APMDFESP
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ELIAS MARTINS FERNANDES E DÉBORA CAROLINE APARECIDA DE JESUS DA SILVA
NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE MECÂNICO, SOLTEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/04/1995, FILHO DE JOSÉ FERNANDES E DE CLÉLIA
MARTINS FERNANDES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MANICURE, SOLTEIRA, NASCIDA
EM TABOÃO DA SERRA, SP, NO DIA 29/09/1989, FILHA DE GONÇALO CORREIA DO NASCIMENTO
E DE INES SANTINA DA SILVA.
LUCAS DE MELO WANZELER MOURA E KARINA LUCIA SEGURO ROSCHEL ARAUJO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/
03/2001, FILHO DE CARLOS ROBERTO DOMINGOS DE MOURA E DE JOSEANE DO SOCORRO DE
MELO WANZELER. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, VENDEDORA, SOLTEIRA, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SP, NO DIA18/05/2000, FILHADE RICARDO ROSCHEL DE ARAUJO E DE LUCELIA DE
JESUS SEGURO ARAUJO.
PAULO SERGIO DOS SANT OS FIGUEIREDO E VANESSA CRISTINA HIGINO DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AUXILIAR FINANCEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 02/02/1991, FILHO DE MILTON FIGUEIREDO E DE ROSALINADOS SANTOS REIMBERG. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BANCARIA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA14/
10/1993, FILHADE ELIAS AURELIANO DASILVA E DE TAUVANIAHIGINO VIEIRACLEMENTE DIEGO.
MAYKON SILVA AMADEU DOS SANTOS E STEPHANY REIMBERG LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, GERENTE DE VENDAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/01/1994,
FILHO DE MARCIOAMADEU DOS SANTOS E DE MARLENE ALVES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/10/1992, FILHA DE CLAUDIO
ROBERTO VIANA DE LIMA E DE RITA DE CASSIA REIMBERG LIMA.
WILSON FERREIRA NEVES E MARIA HELENA RAMOS MARTINS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMBALADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA14/03/1960, FILHO DE
DOMINGOS FERREIRA ALVES E DE GERMANA RAMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADA, SOLTEIRA, NASCIDAEM MONTE SANTO, BA, NO DIA 13/08/1960, FILHADE GADIOSO
RAMOS MARTINS E DE JOANA RAMOS MARTINS.
ANDRÉ SANTANA CAMPOS E ADENISE DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/12/1986, FILHO DE CARLOS
FRANCISCO DE CAMPOS E DE ESTEVA SANTANA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, EMPREGADA DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 13/06/
1986, FILHA DE JOSÉ JOÃO DA SILVA E DE MARIADE FATIMA DASILVA.
RAUL LEVY MATOS ULISSIS E JULLIANE MACNAMARA SIL VA DE ALMEIDA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/
04/1989, FILHO DE JOÃO CARLOS ULISSIS DE SOUSA E DE ANTONIA MARIAMATOS ULISSIS. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, GERENTE COMERCIAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM FORTALEZA,
CE, NO DIA 26/03/1985, FILHA DE LUIZ BENEVAL DE ALMEIDA E DE LUCIA MARIADE CAR VALHO
SILVA.
LUCAS RODRIGUES PEREIRA E CAROLINE SANTIAGO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO (TELEMARKETING), SOLTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/09/1991, FILHO DE JOSÉ PEREIRA E DE MARIA RODRIGUES DOS
SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,ANALISTADE ATENDIMENTO, SOLTEIRA, NASCIDA
EM ITAMARAJU, BA, NO DIA 03/07/1994, FILHADE VANDERLINDO SANTIAGO SANTOS E DE ELIETE
SILVA DOS SANTOS. TRATA-SE DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.
WESLEY DOS SANTOS PEREIRA E JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LOJA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/05/2000,
FILHO DE SIDNEI SANTOS PEREIRA E DE ELIENE GONÇALVES DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM ITAPECERICA DA SERRA,
SP, NO DIA23/02/2003, FILHA DE GILDÁSIO EMILIODOS SANTOS E DE JOILMA DO CARMO PEREIRA
SANTOS.
MAX WELTON DA SILVA E LIS DAYANE DA SILVA CAMPOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RECEPCIONISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA11/12/1995, FILHO DE E DE EVA
VILMADA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, JOVEMAPRENDIZ, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/12/2002, FILHADE JOSIAS DA SILVA CAMPOS E DE ERIKACRISTINA
SILVA.
CEZAR HENRIQUE HEGUEDUSH DOS SANTOS E ELAINE FERNANDES DE JESUS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/
07/1976, FILHO DE PAULO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS E DE VALDECIR HEGUEDUSH DOS
SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROFESSORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 12/05/1984, FILHA DE ADÃO FERNANDES DE JESUS E DE MARIA DE JESUS.

(155.237)

(129.947)
-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Conta corrente - intercompany
(43.469) (25.235.363)
Aumento de capital
- 25.520.920
Caixa líquido (aplicado) obtido nas atividades
(43.469)
285.557
de ﬁnanciamento
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO
(141)
374
CAIXA E EQUIVALENTES
CAIXA E EQUIVALENTES EM 1°/01/ 2018 E 2017
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/12/ 2018 E 2017
Caixa e Equivalente: Bancos
Total

CNPJ/MF nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.30004584-0
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
A Administração da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. (“Companhia”) vem, na forma prevista no artigo 124 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, às 14h do dia 29 de julho de 2020. Para atender às
exigências sanitárias e às recomendações do Governo do Estado de São Paulo para a contenção e prevenção da
pandemia de COVID-19, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária serão realizadas, excepcionalmente, no
Hotel Transamerica Berrini, localizado na Rua Quintana, 1012, salas Brooklin 1, 2, 3 e 4, na cidade e Estado de São Paulo,
onde todos os protocolos sanitários poderão ser obedecidos para evitar a aglomeração e respeitar o distanciamento
entre pessoas. Em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar sobre as seguintes matérias constantes
da Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício, conforme proposta da administração; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia para o
próximo mandato; e (iv) deliberar sobre a remuneração da administração para o exercício social de 2020. A depender do
resultado das deliberações em Assembleia Geral Ordinária, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
deverão deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) aumento do capital social da Companhia
no valor de R$ 3.942.237,35, sem modificação no número de ações existentes, mediante a capitalização da reserva de
lucros existente; e (ii) consequente alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia. São Paulo, 21 de julho de
2020. As demonstrações financeiras, documentos e informações relativos ao exercício findo em 2019 estão à disposição
dos acionistas na sede da Companhia desde 26 de junho de 2020, conforme Aviso aos Acionistas publicado na mesma
data, nos termos da Lei das S.A. A Administração.
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Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da FINANCAP S/A
ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO (“Sociedade”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, assim como as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto, da FINANCAP S/A
ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO (“Sociedade”), para o exercício ﬁndo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e ﬁnanceira da FINANCAP S/A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório ﬁnanceiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).

O parecer de auditoria emitido por Mompean & Associados Auditores
Independentes CRC -2SP023687/O7 com opinião sem ressalvas
encontra se a disposição com a administração da sociedade.
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JOSÉ VALTER GOMES DOS SANTOS E ELINETE FIRMINA DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM ESTADO DABAHIA, NO DIA 10/01/1962, FILHO
DE HENRIQUE SATURNINO DOS SANTOS E DE JOANICE GOMES DOS SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA, NASCIDA EM IBIRAPITANGA, BA, NO DIA03/02/1966,
FILHA DE E DE SANTILIA FIRMINA DE JESUS.
BRUNO CESAR PEDROSO DA SILVA E ELISANGELA DE FREITAS FRANCISCO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 02/01/1989, FILHO DE JOSE MARTINS PEREIRA DASILVA E DE NEUSA MARIA PEDROSO DOS
SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, VIÚVA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 01/06/1979, FILHA DE E DE MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS.
ALEX GOMES DASILVAFLOR E ELAINE TAVARES DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
VIGILANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM MACEIÓ, AL, NO DIA 05/09/1986, FILHO DE ANTONIO FLOR
E DE SEVERINA GOMES DA SILVA FLOR. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE
CLASSE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/09/1984, FILHADE EDIVALDO FERREIRA
DA SILVAE DE MARIA APARECIDA TAVARES DASILVA.
GUILHERME DE OLIVEIRA GAMAJUNIOR E NATALIA SILVADE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,ANALISTADE SUPORTE TÉCNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
06/09/1999, FILHO DE GUILHERME DE OLIVEIRA GAMAE DE ZENILDA MARIA DA COSTA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 15/03/2000, FILHA DE ALDEMI JOSÉ DE OLIVEIRAE DE ANGELAMARIA DASILVA.
SEVERINO DOMINGOS GUIMARÃES E ODÍLIA DAS GRAÇAS DE CASTRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, DIVORCIADO, NASCIDO EM ITAÍBA, PE, NO DIA
30/06/1958, FILHO DE JOSÉ DOMINGOS FERREIRA E DE MARIA CECÍLIA DA SILVA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDAEM INHAPIM, MG, NO DIA 30/07/1982,
FILHADE ODILON JOSÉ DE CASTRO E DE MARIA DAS GRAÇAS COELHO DE CASTRO.TRATA-SE
DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO.
LUCAS NASCIMENTO SILVA E ÉRICA LIMA DO NASCIMENTO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROGRAMADOR WEB, SOLTEIRO, NASCIDO EM PEDRO ALEXANDRE, BA, NO DIA
21/02/1998, FILHO DE EDILSON ALVES SILVA E DE MARILEIDE MARIA DO NASCIMENTO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COORDENADORA DE OPERAÇÕES, SOLTEIRA, NASCIDA EM
CAMACAN, BA, NO DIA 23/09/1986, FILHADE EDELIUDES MULATO DO NASCIMENTO E DE SIBERLAN
BOMFIM DE LIMA.
LUCAS RIBEIRO TEIXEIRA E EDIELMA ROSA DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OFICIAL DE MANUTENÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM IÚNA, ES, NO DIA 11/09/1989, FILHO DE JOÃO
BATISTATEIXEIRA E DE APARECIDA RIBEIRO TEIXEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ASSISTENTE SOCIAL, SOLTEIRA, NASCIDAEM SOUTO SOARES, BA, NO DIA22/09/1981, FILHA DE
JEOVÁ JOSÉ DE ALCANTARA E DE DEILDE ROSA DE JESUS.
EMERSON MARINHO RODRIGUES E GIULIA GOMES VIEIRA.ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA05/08/1999, FILHO DE
ELIAS SOUZA RODRIGUES E DE MARIZETE MARINHO RODRIGUES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTAGIÁRIA EM DIREITO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/07/
1998, FILHA DE AILTON LUIZ VIEIRA E DE ILMARA GOMES BATISTAVIEIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

CNPJ(MF)
( ) 60.861.051/0001-30
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, as DEMONSTRAÇOES CONTABEIS, relativas
aos exercícios em Reais encerrados em 31/12/2019 e 2018. Ficamos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS: A T I V O
31.12.19
31.12.18 BALANÇOS PATRIMONIAIS: P A S S I V O
31.12.19
31.12.18
CIRCULANTE
161.348
131.379 CIRCULANTE
1.644.934
1.662.111
Caixa e Equivalente
220
286 Fornecedores
10.573
971
Clientes e mercado interno
161.128
130.728 Obrigações tributárias
107.386
134.166
365 Provisões
1.526.975
1.526.975
Adiantamentos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
31.042.656 21.641.279 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
16.864.059
7.191.233
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
24.649.154 15.247.778 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
16.864.059
7.191.233
Contas correntes - intercompanhias
24.649.154 15.247.778 Contas correntes - intercompanhias
16.864.059
7.191.233
ATIVO PERMANENTE
6.393.502
6.393.502 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
12.695.011 12.919.314
Investimentos
61.622.850 61.622.850
6.393.502
6.393.502 Capital social
TOTAL DO ATIVO
31.204.004 21.772.658 Reserva de lucros
46.628
46.628
Prejuízos
acumulados
(48.974.467)
(48.750.164)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES EM 31/12/2019 E DE 2018
TOTAL DO PASSIVO
31.204.004 21.772.658
Capital Reserva
Prejuízos
Social Capital Acumulados
TOTAL giro, intercompany e estão reconhecidos pelo regime de competência. O
Saldo em 31.12.2017 61.622.850
46.628 (48.322.294) 13.347.184 imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL) do exercício corrente,
Prejuízo do exercício
(427.870)
(427.870) são calculados com base no regime de lucro real. A Sociedade possui
Saldo em 31.12.2018 61.622.850
46.628 (48.750.164) 12.919.314 0A:9=4PO9 ,9= =02?48>0= <4=.9= ,/@48/9= /0 E %4=.9 /0 64;?4/0B E
Prejuízo do exercício
(224.303)
(224.303)
Risco Operacional Estrutura do gerenciamento de risco %4=.9/064;?4/0B
Saldo em 31.12.2019 61.622.850
46.628 (48.974.467) 12.695.011
Risco de liquidez é o risco em que a Sociedade irá encontrar diﬁculdades
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2019 E 2018
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos ﬁnanceiros
Nota 01 – Contexto Operacional A Financap S/A Administração e Comércio que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo ﬁnanceiro. A
é sociedade anônima de capital fechado, sediada em São Paulo. A sociedade abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível,
tem como objetivo a administração de bens e valores em geral, imóveis, e que sempre tenha liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações ao
a participação com capitais próprios, em outras empresas ou atividades vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com
industriais, ou comerciais, o comércio de representações por conta própria risco de prejudicar a reputação da Sociedade. Risco operacional: Com o
ou de terceiros, a prestação de serviços técnicos e administrativos a outras objetivo de implementar controles e gerar resultados, a Sociedade, baseada
empresas por meio de estudos, pareceres e análise de mercado. Nota 02 em indicadores de desempenho deﬁne as responsabilidades operacionais e
– Apresentação das Demonstrações Contábeis Quanto a apresentação monitora as diversas áreas, priorizando produtividade, segurança, respeito ao
das Demonstrações Contábeis, há que se considerar: a) Declaração de meio ambiente e lucratividade, agregado à desenvolvimento de habilidades
conformidade (com relação às normas do CPC e CFC): As demonstrações e capacitação de seus colaboradores. Este conjunto de valores permite que
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis a gestão operacional da Sociedade maximize os resultados pretendidos.
emanadas da legislação societária brasileira, considerando as alterações Nota 04 – Ativo Não Circulante 4.1 Contas correntes - intercompanhias
promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, bem como considerando os Representados por mutuo junto a empresas do grupo, conforme segue:
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
2019 – R$
2018 – R$
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), consolidados nas Normas Brasileiras
24.649.154 15.247.778
de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. b) Base Créditos
24.649.154 15.247.778
de mensuração: As Demonstrações Contábeis foram preparadas com Total
base no custo histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: 4.2 Investimentos Representados por:
Essas Demonstrações Contábeis da Sociedade são apresentadas em
2019 – R$
2018 – R$
Reais. Nota 03 - Resumo das Principais Práticas Contábeis As principais Participações societárias
6.393.502
6.393.502
práticas adotadas para elaboração dessas demonstrações contábeis são as Total
6.393.502
6.393.502
seguintes: a. Apuração do resultado: As despesas são registradas pelo Nota 05 – Passivo Não Circulante Representados por: 5.1 Contas
regime de competência mensal. b. Estimativas contábeis: A elaboração de correntes - Intercompanhias
demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas
2019 – R$
2018 – R$
no Brasil, requer que a Administração use o julgamento na determinação e
Dividas
16.864.059
7.191.233
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signiﬁcativos sujeitos a
16.864.059
7.191.233
essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, Total
provisão para liquidação de créditos, provisão para ajuste a valor de mercado Preponderantemente, representados por contratos de mútuo junto a
de ativos e provisão para contingências, válidos e realizáveis no curto ou no empresas do grupo. !9>, D#,><47S849R;?4/9Em 31 de dezembro
longo prazo de acordo com as condições legais e contratuais. A liquidação de 2019 e de 2018, o capital social subscrito e integralizado, no valor de
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores R$ 61.622.850, representados por 1.536.240 ações, distribuídas como
diferentes daqueles estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo segue: a) R$ 592.072 equivalentes a 14.777 ações, pertencentes à Albon
de suas determinações. A Administração revisa as estimativas e premissas Participações e Representações Ltda; b) R$ 37.513.991 equivalentes
pelo menos anualmente. c. Ativo circulante e não circulante: Os clientes a a 935.196 ações pertencentes à Coirmãos Participações S/A., c) R$
mercado interno, as contas correntes entre as empresas do grupo, nominadas 23.329.067 equivalentes a 581.585 ações, pertencentes a Rodolfo Marco
por “Intercompanhias ou intercompany”, os impostos a restituir, as outras Bonﬁglioli; e, R$ 187.720 equivalentes a 4.682 ações, pertencentes a Maria
contas a receber, válidos e realizáveis no curto ou no longo prazo de acordo Helena S. Bonﬁglioli. !9>,  D @08>9= &?-=0;?08>0=  A Sociedade
com as condições contratuais. d. Investimentos: Os investimentos estão avaliou a probabilidade remota de riscos operacionais e riscos de liquidez
avaliados pelo método de equivalência patrimonial. e. Passivo circulante decorrentes o impacto do Coronavírus – COVID 19; porém, sem que tenha
e não circulante: São demonstrados por valores conhecidos, calculáveis e observados impactos materiais sobre as suas operações e, por conseguinte,
com certeza de obrigação. Nesses valores não se veriﬁcou a necessidade as suas demonstrações contábeis.
A Diretoria
do cálculo de ajuste a valor presente. Os empréstimos e ﬁnanciamentos
CONTADOR: Edson Rodrigues Segeti - CRC 1SP074918/O-1
são decorrentes de contratações de recursos ﬁnanceiros para capital de

TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020
BA 51 Empreendimento Imobiliário S/A - CNPJ nº 17.285.994/0001-32

FINANCAP S/A Administração e Comércio
DEMONSTRAÇÕES RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 31.12.19
DESPESAS OPERACIONAIS
(240.236)
(-) Despesas gerais e administrativas
(237.123)
(-) Despesas/receitas ﬁnanceiras
(3.113)
(-) Constituição provisões
(-) Outras despesas
OUTRAS RECEITAS
15.933
Receitas
15.933
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(224.303)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31.12.19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício:
(224.303)
Superávit (Déﬁcit) Operacional Bruto antes das
(224.303)
Mudanças no Capital de Giro
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo
e passivo circulantes:
Clientes e mercado interno
(30.400)
Títulos e créditos a receber
Adiantamentos
365
Impostos a restituir
Fornecedores
9.602
Obrigações tributárias
(26.780)
Provisões
,4A,6R;?4/99->4/9,:64.,/98,=,>4@4/,/0=
(47.213)
operacionais

31.12.18
(427.870)
(153.729)
(65.488)
(97.829)
(110.825)
(427.870)
31.12.18

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Diretoria da Companhia, na forma do art. 7 do Estatuto Social, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a realizar-se às 15:30 horas do dia 29 de julho de 2020, na sala virtual que deverá ser acessada mediante o link abaixo, a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomada de contas dos administradores, mediante o exame, discussão
e aprovação das demonstrações financeiras pertinentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; (2) deliberação
sobre a destinação do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; (3) reeleição dos membros da Diretoria;
(4) fixação da verba de remuneração da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) aumento de capital social mediante capitalização do saldo
de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pelos acionistas, conforme art. 14 do Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações
ordinárias pelo preço de R$0,75 (setenta e cinco centavos de real) cada ação; (2) chamada para subscrição de aumento de capital social no valor de
R$ 1.500.000,00 a ser integralizado até dezembro de 2022 conforme chamadas da Diretoria; (3) alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjUzN2NiNDgtMWU1Ni00YzA2LWE4ZWEtNWQ0NDk0YWU3NjVh%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22e4373894-c164-466c-8e2a-e15bc19847ad%22%2c%22Oid%22%3a%22c1fd039f-b21b-4dba-b911-d45facbdec03%22%7d.
São Paulo, 17 de julho de 2020. Roberto de Abreu Pereira / Dario de Abreu Pereira Junior / Eduardo Quartim Barbosa de Arruda Botelho.
(18, 21, 22)

(427.870)

Financap S/A Administração e Comércio

(427.870)

CNPJ/MF nº 60.861.051/0001-30 - NIRE nº 35.300.068.858
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os senhores Acionistas da Financap S/A Administração e Comércio a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, no dia 27 de julho de 2020, iniciando os trabalhos
às 9:00 horas, em primeira convocação, ou na falta de quórum às 10:00 horas da manhã em segunda
convocação, com qualquer número, na Rua Boa Vista, 186 - 9º andar - Centro, em São Paulo - SP, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta de redução do capital social da Companhia em
observância ao artigo 173 da Lei 6.404/1976, consoante aos prejuízos acumulados da Companhia.
b) Discutir e deliberar, nos termos do Artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sobre a 1ª e 2 ª
emissão de debêntures simples, conversíveis ou não em ações, da espécie com garantia real, com
garantia fidejussória adicional e alienação fiduciária de participação acionária da Companhia em outras
empresas, com fixação de prazo decadencial de 30 (trinta) dias para o exercício de subscrição em
atenção ao artigo 171 da Lei 6.404/1976 da Companhia (“1ª e 2ª Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); c) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem os atos necessários à formalização correta e eficaz da competente escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), bem como
para tomar todas as demais providências necessárias para a efetivação da 1 ª e 2ª Emissão. d) Outros
assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, dia 18 de julho de 2020. A Diretoria.

283.462
1
85.073
(16.385)
(4.533)
97.829
445.446

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Baixa de Imoveis
25.753
,4A,6R;?4/99->4/9,:64.,/98,=,>4@4/,/0=
25.753
investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Conta corrente - intercompany
271.450 (43.469)
,4A,6R;?4/99->4/9,:64.,/98,=,>4@4/,/0=/0
271.450 (43.469)
investimentos
(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES
(67)
(141)
CAIXA E EQUIVALENTES EM 1°/01/2019 E 2018
286
427
CAIXA E EQUIVALENTES EM 31/12/2019 E 2018
220
286
,4A,0;?4@,608>0Bancos
220
286
220
286
Total
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da FINANCAP S/A
ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO (“Sociedade”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, assim como as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto, da FINANCAP S/A
ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO (“Sociedade”), para o exercício ﬁndo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e ﬁnanceira da FINANCAP S/A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
(“Sociedade”), em 31 de dezembro de 2019, bem como o desempenho
de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório ﬁnanceiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).

O parecer de auditoria emitido por Mompean & Associados Auditores
Independentes CRC -2SP023687/O7 com opinião sem ressalvas
encontra se a disposição com a administração da sociedade.

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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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
MARCELO BRAGA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTADE DADOS, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/01/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO BRAGADA SILVA E DE CLEONICIR SITTABRAGA. KATRIN CHAVES
DACOSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO QUÍMICA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA
(18/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADAAMSTELVEEN, PAÍSES BAIXOS/ HOLANDA, FILHA DE
JORGE DA COSTA E DE ROSA MARIA CHAVES.
WILLIAM BORGES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(25/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOELBORGES DE OLIVEITA E DE ANA ROSADE OLIVEIRA. SIMÔNE DA
CRUZ SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO
DIA (28/09/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOÃO DA CRUZ SANTOS E DE OZANA AMELIA DOS SANTOS.
WAGNER BIRGEL, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUDITOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SPNO DIA(28/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ROBERTO BIRGEL E DE SANDRA REGINA DE AZEVEDO BIRGEL. LETÍCIA DE PAULAFREITAS,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUDITORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/07/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA OSASCO, SP, FILHADE JOSE APARECIDO DE FREITAS E DE
ELISABETE DE PAULA FREITAS.
CARLOS DEALMEIDANETO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI, NASCIDO
EM FREGUESIA SÃO SEBASTIÃO DA PEDREIRA, CONCELHO DE LISBOA - PORTUGAL NO DIA (07/
07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GERALDINO
PIRES NETO E DE MARIA ALICE MARTINS DE ALMEIDA NETO. ELIZETE DASILVA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/11/1971),
RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MIRANDA
DASILVA E DE MARIA CELINA MIRANDA DASILVA.
CELSO CALLEGARI DASILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NEWTON FERREIRA DA SILVA E DE WILMA MARIA CALLEGARI DA SILVA.
DENIZE CARDOSO PEREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/09/1962), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CARDOSO PEREIRA E DE DOLORES DE OLIVEIRA PEREIRA.
ALAN DE OLIVEIRASANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOASSISTENTE DE OPERAÇÕES,
NASCIDO EM CAMACAN, BA NO DIA (31/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GENIVALDO NEVES DOS SANTOS E DE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
SANTOS. LUANA MAYARA PEREIRA DE MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDILSON LEAL DE MOURA E DE MARIA VILMA
PEREIRA.
ALOISIO FORTUNATO DE SOUSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MARCENEIRO,
NASCIDO EM DISTRITO DE TAPIRAMA, MUNICÍPIO DE GONGOGI, BA NO DIA (10/05/1963),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LAUDILINO
FORTUNATO DE SOUSAE DE JURANDYALVES DE LIMA. ALVANICE JOAQUIM DE ASSIS, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM PORTO SEGURO,
BANO DIA(15/04/1970), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MELQUIADES JOAQUIM DE ASSIS E DE ANITA DE JESUS SILVA.
DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE LOJA,
NASCIDO EM ARAPIRACA, AL NO DIA (03/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS E DE ZILDA
HENRIQUE DOS SANTOS. MARIA ELIANE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENCARREGADA DE LOJA, NASCIDA EM ARAPIRACA, AL NO DIA (20/06/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MATIAS DA SILVA E DE
QUITERIA CATONHO DASILVA.
ERENILDO SANTOS ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
ITABUNA, BA NO DIA(05/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE IVANILDO LIMA DEARAUJO E DE MARIA LUCIAOLIVEIRA SANTOS.VANILDAFERREIRA
DASILVA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO AUDITORACOMERCIAL, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SPNO DIA(19/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE VALDEMIR FELIX DASILVA E DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA.
ARIEL PEDRO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SISTEMA DA INFORMAÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURO RODRIGUES FERREIRAE DE CENIRAPARECIDA
DE OLIVEIRAFERREIRA.ANA LUISA MAGALHÃES DE SOUZACARREIRO, ESTADO CIVILSOLTEIRA,
PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIO CESAR CARREIRO E DE
MARIAVALÉRIAMAGALHÃES DE SOUZA.
MURILO BERNARDO DE SENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
DIADEMA, SPNO DIA (12/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE PAULO ANTONIO BRITO DE SENA E DE SANDRA HELENA BERNARDO DA SILVA.
DALLILIA ALFREDO DO PRADO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO CUIDADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ELIANA ALFREDO DO PRADO.
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA DUDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SURUBIM, PE NO DIA (25/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FERNANDO DUDA E DE ANA MARIA
ARRUDA DE OLIVEIRA. STEPHANIE CASSIANO SILVA NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (12/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NILTON DA SILVA NASCIMENTO E DE MARIA
APARECIDA CASSIANO NASCIMENTO.
ANDERSON DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPREITEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DEUSDETE DE ALMEIDA E DE GERALDA RODRIGUES CORDEIRO DE
ALMEIDA. MARINA MARINHO BENEVIDES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PODÓLOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE SILVIO MARINHO BENEVIDES E DE MARLENE MARINHO
BENEVIDES.
APARECIDO ALBARICI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO CARLOS, SP NO DIA (23/01/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GUERINOALBARICI E DE MARIA TEIXEIRA. MARA MULINARI, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO SECRETARIA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SPNO DIA (18/07/
1965), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ MULINARI
E DE DEOLINDA CERASO MULINARI.
JOSÉ UILGO DASILVA DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDO
EM NAZARÉ DAMATA, PE NO DIA (19/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ VICENTE DE PAULA E DE RITA SEVERINA DE PAULA. LARISSA
ELENADA SILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDAEM DIADEMA, SP
NO DIA(08/12/1999), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ GILBERLAN DASILVA E DE ELIANASILVA.

DOUGLAS SOARES MONTEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO EM
RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (05/10/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PEDRO LUIZ RIBEIRO MONTEIRO E DE MARIA DE LOURDES SOARES.
THAYNARA MARTINS MESQUITA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO JOÃO DE MERITI, RJ NO DIA (26/01/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE OZANIR DO NASCIMENTO MESQUITA E DE RITA DE
CASSIA MARTINS CARNEIRO.
YURIALEXANDER PUODZIUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOANALISTAPROGRAMADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCO ANTONIO PUODZIUS E DE ROSIMEIRE
MOREIRA ALENCAR PUODZIUS. FERNANDA GOMES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DONATO DE SOUZAE DE MARIA
APARECIDA GOMES DASILVA SOUZA.
WILCIONE SOARES COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, NASCIDO EM PASSOS, MG NO DIA (07/07/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ECIONE COSTAE DE MARIA GORETTI SOARES COSTA.
ROSELI FRANCHINI, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO TÉCNICA AMBIENTAL, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (13/03/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ABILIO FRANCHINI E DE SEBASTIANA MARIA FRANCHINI.
GLEISSON DOS REIS COELHO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE EVERALDO COELHO DOS SANTOS E DE
LUCIENE DOS REIS DA SILVA SANTOS. AMANDA BEATRIZ ROSA SAO BERNARDO SILVA, ESTADO
CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA (09/11/2000), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDEMIR DA SILVA E DE
ADRIANA ROSA SAO BERNARDO.
JOSÉ VIANADE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM SÃO
BENEDITO, CE NO DIA (05/06/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOAQUIM JOSÉ DE MELO E DE ANTONIA CLARA DE JESUS. MARIA DE LOURDES
RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO BENEDITO,
CE NO DIA(17/05/1960), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOÃO RODRIGUES DE ASSIS E DE CECÍLIA MENDES DA SILVA.
JULIO BARCELOS PEREZ, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM MONTEIRO, RS NO DIA (09/03/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NILTON RIBERA PEREZ E DE MARIA ELIANA BARCELOS PEREZ. BRUNA
FALGETANO NEGREIROS GUZZI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONSULTORADE MODAS,
NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (14/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE UBIRATAN NIGREIROS GUZZI E DE BEATRIZ PEDRA
FALGETANO NEGREIROS UZZI.
MARCOS VENICIUS TERTO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA,
NASCIDO EM MACEIÓ, AL NO DIA (18/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CELIO TERTO DA SILVA E DE MARIAHELENA URSILINADA CONCEIÇÃO.
BRUNASILVA DOS REIS,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SPNO DIA (18/12/1995), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ROMARIO SOUZA DOS REIS E DE MARIA DA GLORIA DIAS SILVA REIS.
ANTONIO FRANCISCO BALBINO JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DEANTONIO FRANCISCO BALBINO E DE MARIA DAS SORES
DE JESUS NICO BALBINO. CRISTIANE BORGES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM BARUERI, SP NO DIA (20/11/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE WILSON JESUS DOS SANTOS E DE
MARIADAS GRAÇAS CARVALHO BORGES SANTOS.
LEANDRO SILVA SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GIOVANI MOREIRA SANTANA E DE ADRIANA MARIADA
SILVA SANTANA. KARINA ABILIO DA SILVA SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO ABILIO DE SOUZA E DE LINDAURA
CARMELITA DASILVASOUZA.
CLEBSON LEÃO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM SÃO BENTO,
MANO DIA (12/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JUSTINA CIPRIANALEÃO. ADRIANAMARIADA SILVA, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA (22/12/1974), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE MARIA VERONICE DASILVA.
ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO,
NASCIDO EM PIRIPIRI, PI NO DIA(11/11/1964), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO E DE MARIA DE JESUS
RODRIGUES. PAULAMARIA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE LIMPEZA, NASCIDA EM PIRIPIRI, PI NO DIA (29/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO E DE MARIA
JOSÉ LEITÃO DO NASCIMENTO.
EDUARDO ANGELO DINATO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (16/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANGELO DINATO E DE MARIA DE LOURDES DINATO. RAFAELLY LACERDA
DE ARAUJO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP
NO DIA(20/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
PAULO FELIPE FELIX DE ARAUJO E DE MARIA SOCORRO LACERDASILVA.
CLOVIS DE JESUS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SALVADOR, BA NO DIA(25/05/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROQUE DE JESUS SANTOS E DE GEORGINA BATISTA
DE JESUS SANTOS. MARIA DE LOURDES CAMPOS BATISTA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
ENGENHEIRA ELETRICISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1968), RESIDENTE E
DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JÚLIO CÉSAR BATISTA SANTOS E
DE MARIA ANTONIA CAMPOS BATISTA.
ÍCARO NASCIMENTO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESENVOLVEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS GERALDO FERREIRA E DE VERA LUCIA
NASCIMENTO FERREIRA. BIANCA GOLIN FLÔRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM AMERICANA, SP NO DIA (10/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDEMIR CANTO FLÔRES E DE LUCINDA
GOLIN FLÔRES.
BRUNO DOS SANTOS GIOVANNETTI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE
CALL CENTER, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON GIOVANNETTI E DE MARINALVADOS
SANTOS GIOVANNETTI. THELMA LUÍZA DE OLIVEIRA ABRÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JANDIRA, SP NO DIA (04/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SÉRGIO DOS SANTOS ABRÃO E DE MARIA
APARECIDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
JONATHAS FERREIRA BARBOSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (11/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ BARBOSA E DE IRACI MARIA FERREIRA. FLAVIA SANTOS DASILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(02/01/
1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO
CARLOS DASILVA E DE RITA DE CASCIA SANTOS SILVA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

ROGERIO ARAUJO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (18/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DIAS DA SILVA E DE GILEUZA MARIAARAUJO DA SILVA. ADRIAN DE
OLIVEIRA MONTEIRO FELICIO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM
PIRIPIRI, PI NO DIA (18/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JUSCELINO JOSE FELICIO E DE MARIA BETÂNIADE OLIVEIRA MONTEIRO FELICIO.
WESLEY GONÇALVES SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (03/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS E DE LOURDES MARIADOS SANTOS.
LOURDES MARIA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (20/06/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO DOS SANTOS E DE FABIANA DOS SANTOS.
MARCOS SOUZASANTOS,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM JEQUIÉ, BA NO DIA (21/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSMAR CELESTINO MISSIO SANTOS E DE MARIA ENGRACIA SOUZA
SANTOS. ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
CONTABIL, NASCIDA EM GARANHUNS, PE NO DIA(30/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CICERO FERREIRA DOS SANTOS E DE NOEMIA
PEREIRA DOS SANTOS.
CLAUDOMIRO PEREIRA DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE PRODUÇÃO,
NASCIDO EM CONDEÚBA, BA NO DIA (20/05/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LINDOLFO PEREIRA DASILVA E DE MARIAALVES DE
SOUZA. APARECIDA DE FATIMA ALEIXO EMENEGILDO, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM DISTRITO DE SEM PEIXE, MUNICÍPIO DE DOM SILVERIO, MG NO DIA (28/06/
1963), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSE ALEIXO
E DE AMELCA CATARINAALEIXO.
ANDRÉ ALVES PEREIRA, ESTADO CIVILVIÚVO, PROFISSÃO OPERADOR DE VENDAS, NASCIDO
EM NESTA CAPITAL NO DIA (13/05/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO ALVES PEREIRAE DE IRACEMAALVES PEREIRA. MARCIA TAVARES,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(10/03/
1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GERALDO
ANTONIO TAVARES E DE TEREZINHARAMOS TAVARES.
LUCAS GABRIEL ALVARENGA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO,ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (18/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DEARY VENANCIO ALVARENGA E DE LÉA MAIA SANTOS ALVARENGA. KELLY
SANTOS MELO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(17/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PEDRO LOPES DE MELO E DE UILTA RIBEIRO DOS SANTOS MELO.
HENRIQUE GONÇALVES RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAIR GOES RAMOS E DEANA LUCIAGONÇALVES RAMOS.
BARBARA SIMÕES DA COSTA, ESTADO CIVIL SOL TEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(22/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROBSON TADEU DA COSTA E DE ADRIANA
APARECIDA SIMÕES.
EVERTON SILVA LEANDRO, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO , NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(29/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SEBASTIÃO ROBERTO LEANDRO E DE SÔNIA DASILVA LEANDRO. MIRTES DA CONCEIÇÃO
MONTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA EM NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EVERALDINOALVES DO MONTE E DE LOURDES MARIADA CONCEIÇÃO DO
MONTE.
FLÁVIO FRANCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (26/01/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ HONORIO FRANCO E DE MARIA DE FATIMA ROSOLEN FRANCO.
FABIANA LOPES DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDAEM
TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (20/09/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ODUVALDO JOSÉ LOPES DE LIMA E DE SUELI FERNANDES DE LIMA.
DAVID DE SOUZA BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (09/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ISMAR PEREIRA BORGES E DE SELMA SOUZA LIMA. NAÍRA SANTOS SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDAEM IPIAÚ, BA NO DIA (08/07/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSENILDO BATISTA
DA SILVA E DE DÉBORA DOS SANT OS FERREIRA.
RAIMUNDO NONATO LEITE MOURA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE,
NASCIDO EM CRATEUS, CE NO DIA(14/07/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAO CARNEIRO DE MOURA E DE FRANCISCA LEITE
MOURA.FRANCISCA ERINEUDA QUEIRÓS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR
GERAL, NASCIDA EM LAGOA DOS MILHOMES, ICÓ, CE NO DIA (05/10/1965), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ALVES DE LIMA E DE
FRANCISCA JUVINA FILHA.
HIGOR ANDERSON DASILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (23/04/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE NILMA MARIA DA SILVA. MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRO, PROFISSÃO COSTUREIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/09/1978),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIAAPARECIDA
DOS SANTOS.
GUILHERME SILVAOLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILMAR DE SOUSAOLIVEIRAE DE MARIAAPARECIDARIBEIRO SILVAOLIVEIRA.
DANIELLE ERNESTO DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (13/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSE ERNESTO DOS SANTOS FILHO E DE IRACI GOMES DOS SANTOS.
RAFFAELE FRANCO DI BIASI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/08/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PASQUALE DI BIASI E DE MELANY MANSUR DI BIASI. KRISCIA PARTAMIAN,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PERSONALTRAINER, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(19/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE JORGE
PARTAMIAN E DE ANAIDE ZIRONIAN PARTAMIAN.
ISIDRO CALIM FERREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (19/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ISIDRO FERREIRA E DE NILZA CALIM PASCHOALETI. IVANQUEL MARIA
CHAVES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SOBRÁLIA, MG
NO DIA(05/12/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
PEDRO ANACLETO CHAVES E DE NICOLINA MARIA CHAVES.
ANDRE SANTOS DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONTADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (23/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL JACINTO DE ALMEIDAE DE MARIADO CARMO SANTOS. ROBERTA
MACHADO CURY, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(21/10/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHADE
AZIZ CURY FILHO E DE MARIA APARECIDA MORAES DE CAMPOS MACHADO CURY.
LUAN HENRICKY CABRAL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VANDEGILSON ARRUDA DA SILVA E DE LUCINEIDE
MARIA CABRALDA SILVA. DAYSE CRISTINAGODOI BONOME, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(12/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO BONOME SOBRINHO E DE PAULINARIBEIRO
DE GODOI.
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CNPJ: 29.411.095/0001-18
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer
esclarecimentos que julguem necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
2019
2018 Passivo
2019
2018
Ativo
(Em Milhares de Reais)
Caixa e equivalentes
118
10.344
Fornecedores
1
35
8
1
4
Imposto a recuperar
Impostos a recolher
2019
2018
153
10.352 Passivo circulante
1
5
Ativo circulante
Receita líquida de prestação serviços
(3)
150
15.307 Total do passivo
1
5
Parte relacionada
Custo dos servicos prestados
(1)
150
15.307 Patrimônio Líquido
Total do realizável a longo prazo
(4)
4.353
1.240
Investimento
Capital social
20
1 Lucro bruto
4.503
16.547
Ativo não circulante
Debêntures
32.001
30.108
Despesas administrativas e gerais
(58)
(41)
4.657
26.899
(27.365)
(3.214)
Total do ativo
Prejuízos acumulados
Resultado de equivalência
(28.166)
(2.836)
4.656
26.894
Total do patrimônio líquido
(28.227)
(2.877)
Resultado operacional
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
4.657
26.899
Total do passivo e do patrimônio liquido
Resultado financeiro
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS
(Em Milhares de Reais)
Receita financeira
(61)
(117)
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM
31
DE
DEZEMBRO
DE
2019
E
2018
2019
2018
Despesa financeira
(6)
(2)
(Em Milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda
2019
2018
Resultado do exercício
(28.172) (2.780)
e contribuição social
(28.172)
(2.762)
Resultado do exercício
(28.172)
(2.780)
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
Imposto de renda e contribuição social
(18)
Impostos e contribuições a recuperar
(27)
(8) Outros resultados abrangentes
(28.172)
(2.780) Resultado do exercício
(28.172)
(2.780)
Fornecedores
(1)
1 Resultado abrangente do exercício
(3)
4
Impostos e contribuições a recolher
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Outras obrigações
(Em Milhares de Reais)
Caixa líquido proveniente das atividades
(28.203) (2.783)
operacionais
Capital
Debêntures
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)
1
(434)
(433)
(2.820)
7.746
Outros investimentos
Resultado do exercício
(2.780)
(2.780)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento
(2.820) (7.746) Aumento de capital social
Emissão de debêntures
30.108
30.108
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
1
30.108
(3.214)
26.894
15.157 (15.307) Saldo em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos com partes relacionadas
(28.172)
(28.172)
Resultado do exercício
Caixa líquido proveniente das atividades
19
19
15.157 (15.307) Aumento de capital social
de financiamento
Outros ajustes
4.021
4.021
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes
1.893
(1.893)
(10.226) (10.344) Emissão de debêntures
de caixa
20
32.001
(27.365)
4.656
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10.344
- Saldo em 31 de dezembro de 2019
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
118 10.344
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIRETORIA
(Redução) Aumento no caixa e equivalentes
Gizele Martins Ramos - Contador
André Aguiar - Diretor-Presidente
(10.226) 10.344
de caixa
CRC MG - 066.291/O-6
Rômulo Duarte - Diretor Financeiro

LOUNGERIE S.A.

CNPJ – 13.513.325/0001-10
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço patrimonial exercícios findos em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado líquido
Direito de uso de imóveis
Intangível líquido
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações fiscais
Contas a pagar
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
Receita diferida
Outros passivos circulantes
Não circulante
Receita diferida
Arrendamento Mercantil
Provisão para demandas judiciais
Aluguéis e locações
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros acumulados

2019
198.045
117.788
1.965
27.879
69.123
14.996
3.825
80.257
20.532
6.632
30.025
23.068
2019
198.045
60.754
6.675
16.918
12.838
4.855
10.244
8.612
22
574
16
22.751
431
18.062
4.042
216
114.540
88.765
22.708
1.459
(228)
1.836

2018
147.760
96.865
2.928
26.453
53.883
11.736
1.865
50.895
21.322
6.706
–
22.867
2018
147.760
31.777
5.288
5.835
–
4.625
8.644
6.741
22
497
125
3.051
377
–
2.371
303
112.932
88.765
–
–
–
24.167

NOTAS EXPLICATIVAS
1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Estão apresentadas de
acordo com as disposições da Lei 6.404/76 e Legislação atual. 2. Principais
Práticas Contábeis: a) Os registros são de acordo com o regime de competência; b) As mercadorias contabilizadas na conta de estoque estão registradas ao custo médio de aquisição. 3. Imobilizado: a) Está demonstrado ao
custo de aquisição; b) As depreciações vem sendo calculadas pelo método
linear, reconhecidas no Resultado do Exercício. Reconhecemos a exatidão
e veracidade do presente Balanço Geral e Demonstrações Financeiras.
“Auditado pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.”

Demonstração do fluxo de caixa - método indireto exercícios findos
em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
1.836 4.798
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das
atividades operacionais:
Contribuição social e imposto de renda diferido
1.215 1.340
Depreciação e amortização
16.309 4.034
Baixas líquidas de ativo imobilizado e intangível
248
77
Constituição (reversão) de provisão para
obsolescência do estoque
98
47
Receita diferida
131
(124)
Outras
2.963 3.062
22.800 13.234
Diminuições (aumentos) nos ativos
Contas a receber
(1.426) 11.350
Tributos a recuperar
(3.685) (7.712)
Outros créditos
(1.960) (855)
Estoques
(15.340)(26.896)
Aumentos (diminuições) nos passivos
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
1.830
288
Fornecedores
1.387
(588)
Arrendamento mercantil
30.900
–
Juros sobre capital próprio pago
– (5.000)
Outros passivos
385 1.086
31/12/2019 31/12/2018 Caixa líquido proveniente das (usado nas)
Lucro líquido do exercício
1.836
4.798 atividades operacionais
34.891 (15.093)
–
– Atividades de investimento
Outros resultados abrangentes
1.836
4.798 Aquisições de imobilizado e intangível
Total do resultado abrangente do exercício
(46.709) (1.801)
Atribuível aos acionistas
(46.709) (1.801)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
1.836
4.798 Atividades de financiamento
Controladores
1.836
4.798 Empréstimos para financiamento de estoque
10.855 5.835
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento
10.855 5.835
Eduardo Costa – Diretor – CPF 048.450.688-93;
Aumento (diminuição) líquidos do caixa e equivalentes
Marcel Chigueaki Fuzii – Diretor – CPF 268.688.618-85
de caixa
(963) (11.059)
Norberto Leite do Nascimento – Contador
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.928 13.987
CPF 247.295.648-71 – CRC 1SP184039/O-1.
1.965 2.928
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Capital
Reserva Reserva de Ajuste de Lucros / (Prejuízos) Total do patrimônio
Social
Legal
Lucros Avaliação
acumulados
líquido
Saldos em 01/01/2018
88.765
–
–
–
19.369
108.134
Destinação de Lucro - AGE 05/11/2018
–
1.219
18.150
–
(19.369)
–
–
–
–
–
4.798
4.798
Lucro líquido do exercício
88.765
1.219
18.150
–
4.798
112.932
Saldos em 31/12/2018
Destinação de Lucro - AGE 15/08/2019
–
240
4.558
–
(4.798)
–
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
(228)
–
(228)
–
–
–
–
1.836
1.836
Lucro líquido do exercício
88.765
1.459
22.708
(228)
1.836
114.540
Saldos em 31/12/2019

Demonstração do resultado exercícios findos em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto valores por ação,
expressos em Reais)
2019
2018
Operações continuadas
Receita líquida de venda de mercadorias
172.116
161.601
Custo das mercadorias vendidas
(62.427) (56.320)
Lucro bruto
109.689
105.281
Despesas gerais e administrativas
(71.310) (74.046)
Despesas de vendas
(15.155) (14.894)
Depreciação e amortização
(15.204)
(4.034)
208
87
Outras receitas, líquidas
(101.461) (92.887)
Resultado antes das receitas e despesas
financeiras
8.228
12.394
Resultado financeiro líquido
(4.581)
(3.154)
Lucro líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social
3.647
9.240
(1.811)
(4.442)
Imposto de renda e contribuição social
1.836
4.798
Lucro líquido do exercício
Lucro por ação
0,0210
0,055
Quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação
87.141.644 87.141.644
Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
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EDITALDE CITAÇÃO – Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1128570-51.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).ADRIANA BERTIER
BENEDIT O, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) ERCÍLIO JORGE CAR VALHAES DA SILVA, Brasileiro,
Divorciado, Aposentado, RG 99512294, CPF 039.060.048-21, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
de Sociedade Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero – Ec Ltda., alegando em síntese: que é
credora do valor de R$ 2.725,87 (Dois mil, setecentos e vinte e três Reais e oitenta e sete centavos) decorrente
de serviços educacionais prestados a sua filha no ano letivo de 2014. 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 (quinze) dias úteis, EFETUE O PAGAMENTO da quantia especificada, devidamente atualizada,
bem como de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Com as ADVERTÊNCIAS: 1- O réu será isento do pagamento de custas processuais se
cumprir no prazo. 2- Caso não cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 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 19 de maio
de 2020.
18 e 21.07
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CMN Solutions A038 Participações S.A.

CNPJ/MF nº 26.634.926/0001-22 - NIRE 3530049837-2
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Dezembro de 2016
Data, Hora, Local: 08.12.2016, às 11hs, na sede social, Rua Desembargador do Vale, nº 800-A par- membros em exercício do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
te, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Olimpio Matarazzo Neto, poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam ﬁsicamente presentes
Secretário: Rafael Freitas de Aguiar. Deliberações Aprovadas: 1. a alteração da denominação so- nas mesmas, desde que a todos seja possibilitado participar das discussões por conferência telefônicial da Companhia para “Novo Self Storage S.A.”, alterado o Artigo 1º do Estatuto Social. 2. a alte- ca, vídeo conferência ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicações. A respectiva ata deração do endereço da sede social para “Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º Andar, Sala N, Itaim Bibi, verá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião. § 2º - O quorum
São Paulo/SP, CEP 01453-000”, alterado o Artigo 2º do Estatuto Social. 3. a alteração do objeto social de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de no mínimo 2 dos mempara “a participação no capital de quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de in- bros em exercício do Conselho de Administração. § 3º - A reunião do Conselho de Administração será
vestimento, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior, especialmente na- presidida por seu Presidente em exercício e, na sua ausência ou impedimento temporário, pelo Vice
quelas voltadas ao setor imobiliário; a realização de investimentos no setor imobiliário, em quaisquer Presidente do Conselho de Administração. § 4º - As deliberações do Conselho de Administração sedas suas modalidades; e a administração de bens próprios”, alterado o Artigo 3º do Estatuto Social. 4. rão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo Presidente da reua criação e instalação de um Conselho de Administração, a ser regulamentado pela Seção I do Capí- nião. § 5º - Além de outras matérias previstas em lei, compete ao Conselho de Administração, por detulo IV do novo Estatuto Social, tendo sido eleitos para compor o Conselho de Administração, todos liberação tomada pela maioria de seus membros, a aprovação de qualquer das seguintes matérias: (i)
para um mandato uniﬁcado até 30.04.2018: (i) o Sr. Olimpio Matarazzo Neto, brasileiro, casado, ad- qualquer proposta para a alteração de qualquer dos artigos do Estatuto Social da Companhia; (ii) qualministrador de empresas, RG nº 5.396.438 SSP/SP e CPF/MF nº 010.076.218-26, para Presidente; (ii) o quer proposta para transformação, cisão, incorporação ou fusão da Companhia; (iii) a aquisição e a
Sr. Fauze Barreto Antun, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 24.149.425-4 SSP/ alienação de participação em qualquer outra sociedade ou empreendimento, ou a constituição de subSP e CPF/MF nº 253.504.038-77, para Vice-Presidente; e (iii) o Sr. Alexandre Borensztein, brasilei- sidiária integral ou controladas; (iv) o orçamento anual da Companhia (“Orçamento”), que deverá conro, casado, economista, RG nº 06.385.690-0 IFP/RJ e CPF/MF nº 023.958.507-05, para Conselheiro, to- ter projeções de Balanço e metas operacionais; (v) qualquer proposta acerca da emissão de bônus de
dos residentes em São Paulo/SP, a posse ﬁca condicionada à (i) apresentação de declaração de de- subscrição, ou debêntures; (vi) eleição dos Diretores da Companhia; (vii) qualquer aquisição ou alienasimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) assinatura dos respectivos termos de posse. ção de bens imóveis; (viii) a criação de gravames sobre os bens da Companhia, ou a outorga de garan5. Extraordinariamente foi aceita a renúncia dos atuais diretores, Srs. Fábio Guimarães Corrêa Meyer tias, cujo valor seja superior a R$1.000.000,00 individualmente ou no agregado no período de 1 ano;
e Marcelo Nastromagario, tendo consignados em ata os agradecimentos pelos serviços prestados. (ix) a assinatura de qualquer contrato não previsto no Orçamento que envolva valor superior a
Como conﬁrmam as cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia. Eleitos para compor a Di- R$1.000.000,00 individualmente ou no agregado no período de 1 ano; (x) a formalização de qualquer
retoria, todos para um mandato uniﬁcado até 30.04.2018: (i) o Sr. Fauze Barreto Antun, brasileiro, acordo judicial que envolva valor superior a R$1.000.000,00 individualmente ou no agregado no períocasado, administrador de empresas, RG nº 24.149.425-4 SSP/SP e CPF/MF nº 253.504.038-77, para do de 1 ano; (xi) o atraso, a antecipação, o parcelamento ou o reescalonamento de quaisquer débitos
Diretor Presidente; (ii) o Sr. Rafael Freitas de Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº tributários ou previdenciários, e o ingresso em qualquer programa extraordinário de liquidação de dé11.106.095-0 IFP-RJ e CPF/MF nº 000.804.017-67, para Diretor Vice-Presidente; e (iii) o Sr. Reginaldo bitos tributários ou previdenciários aprovados pela administração federal, estadual ou municipal; (xii)
Angelo da Silva, brasileiro, solteiro, contador, R.G. nº 17.686.137-3 SSP/SP e CPF/MF nº a antecipação de receitas ou a securitização de recebíveis da Companhia, sob qualquer forma; (xiii) a
114.520.088-50, para Diretor Financeiro, todos residentes em São Paulo/SP, a posse ﬁca condiciona- prorrogação ou renegociação de dívidas da Companhia; (xiv) o requerimento de recuperação judicial
da à (i) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) as- ou de autofalência da Companhia; (xv) o detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada
sinatura dos respectivos termos de posse. 6. o aumento do capital social de R$500,00 para dos membros da Diretoria, não especiﬁcados no presente Estatuto Social; (xvi) contratação de empreR$1.500,00, um aumento de R$1.000,00, com a emissão de 1.000 novas ações ordinárias, nominati- sa de auditoria externa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a qual
vas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, ao preço de emissão de deverá ser uma das 4 (quatro) maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa
R$1,00 por ação, calculado de acordo com o artigo 170, §1º, da Lei das S/A. As ações ora emitidas são escolha, o disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho
subscritas pelo acionista Pátria Real Estate III – Fundo de Investimento em Participações, e de Administração; (xvii) alteração da forma de representação da Companhia, prevista no artigo 13, em
serão integralizadas em moeda corrente nacional até 30.04.2017, conforme o Boletim de Subscrição. casos especíﬁcos; e (xviii) aprovar construção e reformas dos bens imóveis da Companhia. § 6º - Os
A subscrição ocorreu com a devida anuência do outro acionista, que renunciou ao direito de preferên- valores previstos no § 5º acima serão ajustados anualmente, no início de cada exercício social, com
cia de subscrição das novas ações. Alterado do Artigo 5º do Estatuto Social. 7. a reforma completa do base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro
Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.12.2016. Acionistas: Pátria Real Estate de Geograﬁa Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro índice que veIII – Fundo de Investimento em Participações, p. Pátria Investimentos Ltda., e Pátria Investi- nha a substituí-lo. Seção II - Diretoria: Artigo 11 - A Diretoria da Companhia será composta de 03
mentos Ltda., ambos por Alexandre Borensztein e Fauze Barreto Antun. JUCESP nº 73.661/17-0 em Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente e 1 Diretor Financeiro. § 1º - Os diretores serão eleitos para mandato de até 2 anos, podendo ser
08.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Anexo II - Estatuto Social Consolidado - Estatuto Social da Novo Self Storage S.A. - Capí- reeleitos. § 2º - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cartulo I - Nome, Sede Social, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A razão social da Companhia, gos até a posse dos novos diretores. Artigo 12 - A Diretoria é responsável pela administração dos neconstituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que será regida pelo disposto nes- gócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberate Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é Novo Self Storage S.A. Artigo 2º - A Com- ções da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 13 - Quaisquer atos e documentos
panhia tem sede e foro em São Paulo/SP,, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, sala N, Itaim que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer
Bibi, CEP 01453-000, podendo manter ﬁliais, escritórios, agências e representações, observadas as natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em
exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer outros documentos não especiﬁcados, se(i) a participação no capital de quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de inves- rão obrigatoriamente assinados (i) por 2 Diretores; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 Procurador; ou
timento, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior, especialmente naque- (iii) por um único procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes especíﬁcos para
las voltadas ao setor imobiliário; (ii) a realização de investimentos no setor imobiliário, em quaisquer o ato em questão, e com prazo de validade máximo de 60 dias. § 1º - O Conselho de Administração podas suas modalidades; e (iii) a administração de bens próprios. Artigo 4º - O prazo de duração da Com- derá deliberar sobre outras formas de representação da Companhia, em casos especíﬁcos. § 2º - As
panhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social da Companhia, to- procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 diretores. As procurações deverão espetalmente subscrito e integralizado, é de R$1.500,00, representado por 1.500 ações ordinárias, nomi- ciﬁcar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para ﬁns judiciais, terão um período de validanativas e sem valor nominal. § 1º - As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou singu- de limitado ao máximo de 60 dias. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 14 - O Conselho Fiscal, com
lares, que serão assinados por dois diretores. § 2º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas as atribuições e poderes de lei, funcionará em caráter não permanente, e somente será instalado a
deliberações das Assembleias Gerais. § 3º - As ações preferenciais, se emitidas, não terão direito de pedido de acionistas, conforme o que faculta o artigo 161 da Lei nº 6.404/76, com as alterações introvoto e terão assegurada a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da duzidas pela Lei nº 10.303/01, sendo composto por 3 membros. À Assembleia Geral que eleger o ConCompanhia. § 4º - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra, desde selho Fiscal caberá ﬁxar a respectiva remuneração. Capítulo VI - Exercício Social, Balanços, Luque mediante aprovação dos acionistas representando a totalidade do capital social. § 5º - O capital cros e Dividendos: Artigo 15 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de desocial poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, zembro de cada ano. Ao ﬁm de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrasem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a exis- ções ﬁnanceiras exigidas por lei, que deverão ser examinadas por auditores externos, devidamente
tir. § 6º - Nenhuma transferência de ações terá validade ou eﬁcácia perante a Companhia ou quais- registrados na Comissão de Valores Mobiliários. § 1° - Do lucro líquido apurado no exercício, será dequer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se levada a duzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital soefeito em violação ao acordo de acionistas arquivado na Companhia. § 7º - À Companhia é vedada a cial. § 2º - Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 1% do respectivo lucriação e emissão de partes beneﬁciárias. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6º - A Assem- cro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei n° 6.404/76. § 3° - O saldo remanescente,
bleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poexercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação derá, por proposta da administração: (i) deliberar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento
na forma da lei. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Admi- de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade
nistração e, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, cabendo ao Presi- ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos
dente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. § 1º - A Assembleia Geral será convocada termos do Artigo 194 da Lei das S.A. § 4° - O Conselho de Administração poderá declarar e pagar, a
pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, com no mínimo 8 dias de antecedência. Será dis- qualquer tempo durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e
pensada a convocação se veriﬁcada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. § de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes, que deverão ser imputados ao
2º - Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento de acordos dividendo obrigatório referente àquele exercício. § 5° - Observados os requisitos e limites legais, o
de acionistas arquivados na Companhia, negando cômputo a voto proferido com violação a tais acor- Conselho de Administração poderá, ao ﬁnal de cada mês, trimestre ou semestre, com base em balandos. Artigo 7º - As seguintes deliberações somente poderão ser tomadas em Assembleia Geral com o ço levantado para o período especíﬁco, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados
voto favorável de, no mínimo, acionistas titulares da maioria das ações ordinárias nominativas com di- veriﬁcados no mês, trimestre ou semestre em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrireito a voto: (i) alteração em qualquer dos artigos do Estatuto Social; (ii) aumento ou redução do capi- gatório referente àquele exercício. Artigo 16 - Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a
tal social; (iii) emissão, pela Companhia, de debêntures e bônus de subscrição; (iv) transformação, ci- Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão
são, incorporação e fusão da Companhia; (v) deliberação para a liquidação ou dissolução da Compa- destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto social da Companhia e à expansão
nhia; (vi) ﬁxação da remuneração dos administradores; (vii) destinação dos lucros e distribuição dos di- de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia
videndos; (viii) pagamento de juros sobre o capital próprio; e (ix) criação de quaisquer reservas de ca- ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva para Investimentos não
pital, exceto as obrigatórias. Capítulo IV - Administração: Artigo 8º - A Companhia será adminis- poderá ultrapassar 50% do capital social. (ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos serão destinatrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Seção I - Conselho de Administra- dos a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalenção: Artigo 9º - O Conselho de Administração será composto por 3 membros eleitos pela Assembleia tes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo
Geral, dos quais um será nomeado o Presidente e outro será o Vice-Presidente. § 1º - Os membros do da conta de Reserva de Capital de Giro não poderá ultrapassar 50% do capital social. (iii) Reserva de
Conselho de Administração serão eleitos para mandato de até 2 anos, podendo ser reeleitos. § 2º - Os Lucros a Realizar, cujos recursos serão destinados para pagamento do dividendo obrigatório, nos termembros do Conselho de Administração não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até mos do artigo 197 da Lei das S.A. Capítulo VII - Liquidação da Companhia: Artigo 17 - A Compaa investidura de seus substitutos. § 3º - Em caso de ausência ou impedimento permanente de qual- nhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei e neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral
quer membro do Conselho de Administração, caberá à Assembleia Geral a eleição do substituto. Ar- eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalitigo 10º - As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que necessário. Todas as reu- dades legais. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 18 - As divergências entre os acionistas e
niões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por quaisquer 2 de seus a Companhia originária do presente Estatuto, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será
membros, mediante aviso por escrito, contra protocolo, com antecedência de 8 dias ao menos, indi- deﬁnitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem da
cando a ordem do dia e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Companhia. § 1º - Será Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por três árbitros, indicados de acordo com citado Regulamento.
dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os Artigo 19 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes.
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CNPJ 20.256.943/0001-97 - NIRE 35.228.431.696
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 02 de Agosto de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 02/08/2019, às 10h, na sede social da Sociedade, localizada na R. Roque Petrella
nº 46, Sala 507, Vila Cordeiro, SP/SP, CEP 04581-050. 2. Presenças: Presentes os sócios representando a
totalidade do capital social da Sociedade, independentemente de convocação. 3. Mesa: Sr. Jorge Rodrigues da
Silva - presidente; e Sra. Maria de Fátima da Silva Moura - secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
proposta de: (i) redução desproporcional do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação
ao objeto social da Sociedade, nos exatos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante
o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade da sócia JL Talentos
Marketing Esportivo Ltda.; (ii) aprovar a restituição à sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., de forma
desproporcional, do valor total do montante da redução; (iii) reformar a cláusula 6ª do contrato social da Sociedade;
(iv) consolidar o contrato social da Sociedade; e (v) outros assuntos de interesse geral. 5. Deliberações: Os
sócios, por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidiram: 5.1. aprovar a redução do valor do capital social
da Sociedade, de forma desproporcional, no montante de R$ 10.000.000,00, por considerá-lo excessivo em
relação ao objeto social da Sociedade, nos exatos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil,
mediante o cancelamento de 10.000.000 de quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de titularidade da sócia JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., passando
o capital social da Sociedade de R$ 86.579.470,00, dividido em 86.579.470 quotas, para R$ 76.579.470,00,
dividido em 76.579.470 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma; 5.2. aprovar a restituição à sócia
JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., de forma desproporcional às participações dos sócios no capital social
da Sociedade, e com a expressa anuência do sócio Lucas Rodrigues Moura da Silva, do montante da redução,
no importe de R$ 10.000.000,00, correspondente a 10.000.000 de quotas representativas de parte do capital
social da Sociedade; 5.3. aprovar a reforma da cláusula 6ª do contrato social da Sociedade, para refletir a redução
do valor do capital social ora aprovada; 5.4. aprovar a consolidação do contrato social da Sociedade; 5.5. consignar
que conforme estabelece o disposto no artigo 1.084, caput e §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, os credores
quirografários, por título líquido anterior à data da presente Reunião de Sócios, poderão opor-se ao quanto aqui
deliberado. A redução do valor do capital ora aprovada somente se tornará eficaz se, no prazo de 90 dias,
contados da publicação da presente Ata de Reunião de Sócios, não for impugnada, ou se provado o pagamento
de eventuais dívidas existentes ou o depósito judicial do respectivo valor. Autorizar os administradores da
Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos
sócios da Sociedade. 6. Documentos arquivados na sede social: Procuração, contrato social, e demais
documentos pertinentes à ordem do dia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou
os trabalhos desta reunião, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada
por todos os presentes, que a subscrevem. 8. Assinaturas: Sr. Jorge Rodrigues da Silva - presidente da mesa;
Sra. Maria de Fátima da Silva Moura - secretária da mesa. Sócios: Lucas Rodrigues Moura da Silva, neste ato
representado por seu procurador Sr. Jorge Rodrigues da Silva e JL Talentos Marketing Esportivo Ltda.
SP, 02/08/2019. Jorge Rodrigues da Silva - Presidente da mesa; Maria de Fátima da Silva Moura - Secretária
da mesa. Sócios da L. Silva Participações Ltda.: Lucas Rodrigues Moura da Silva, Jorge Rodrigues da Silva
- procurador; JL Talentos Marketing Esportivo Ltda., Jorge Rodrigues da Silva - Sócio administrador.

Cem Administração e Participações S.A.
CNPJ.MF. 01.828.436/0001-36 - JUCESP. NIRE. 35.300.49.898-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data e Local: 29 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro Ermênio Oliveira Penteado,
s/nº, Km 46, sala 10, Bairro Joana Leite, CEP 13.329-903. 2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404 de 15/12/1976
e do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, declarando os presentes terem recebido a convocação e as demonstrações financeiras com mais de um mês
de antecedência. 3. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante, nos termos do Boletim de Presenças (Anexo 1) e,
procuradores eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exercício do voto na assembleia, em nome dos outorgantes. 4. Mesa: Presidente: Sr.
Giácomo Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Natale Dalla Vecchia. 5. Ordem do Dia: 1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2019;
2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos os lucros remanescentes para expansão das atividades da sociedade, uma vez que os juros sobre
capital próprio creditados no exercício superaram o dividendo mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e
montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; 5 - Elevação do capital social de R$ 700.000.000,00
(setecentos milhões de reais) para R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) mediante: 5.1. emissão de 19.940.000 (dezenove milhões, novecentas e
quarenta mil) de novas ações, sendo 4.985.000 (quatro milhões, novecentas e oit

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 45ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 14º andar - salas nº 1418/1422 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11)
- São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo:
20 dias - Processo nº 1105663-82.2018.8.26.0100. A Dra. GLAUCIA LACERDA
MANSUTTI, MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, na for ma da lei. FAZ SABER à DISPORT
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (CNPJ03.329.826/000197), que SOUZA & CAMBOS CONFECÇÕES LTDA. lhe move ação MONITÓRIA
para cobrança de R$70.673,45 (outubro/2018) a ser atualizado e acrescido das
cominações legais, débito este representado por títulos de crédito vencidos,
não pagos e que perderam a força executiva. Estando a ré em lugar incerto e
não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de custas) ou
OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente
afixado e publicado. Nada mais. São Paulo, aos 01 de junho de 2020.
21 e 22/07

EDITAL Processo Digital nº: 1032030-67.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Alteração de Regime de Bens
- Regime de Bens Entre os Cônjuges Requerente: Karina Lopes Borlenghi e outro Tipo Completo da
Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>: Nome da Parte Passiva Principal << Informação
indisponível >> EDITALPARA CONHECIMENTO GERAL- PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO
Nº 1032030-67.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, 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 ABNER ANGARE BORLENGHI,
brasileiro, empresário, portador do documento de identidade RG nº 33.849.704-3 SSP/SP, devidamente inscrito
no CPF do M.F. sob o nº 336.689.378-85, casado sob o regime de comunhão parcial de bens comKARINA
LOPES BORLENGHI, brasileira, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 33.059.260-9
SSP/SP, devidamente inscrita no CPF do M.F. sob o nº 355.101.218-07, ambos residentes e domiciliados na
Rua Monsenhor João Felipo nº 8, apto 71, bairro Mooca, São Paulo/SP, CEP 03110-020, por meio da qual os
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para o da SeparaçãoTotal de Bens.
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2020.
21 e 22/07

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com

290 veículos

COLISÃO, ENCHENTE,
ROUBO/FURTO,
E VEÍCULOS EM
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11 3651-8800

ONLINE
LEILÃO dia 21/07/2020

TERÇA-FEIRA
Leilão às 11hs

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
COLISÃO: 2 206: 2008 2007 2008; 2 207: 2012 2010 2011; 208 2016 2017; 23.310 2002 2003; 2 307: 2007 2008 2006 2007; 308 2011 2012; 2 408: 2011 2012 2013
2014; 2 A3: 2014 2015 2011; A7 2011; ACCELO 2012; AGILE 2010 2011; 2 AMAROK: 2011 2012 2019; APACHE 2011 2012; 4 ARGO: 2019 2020 2019 2020 2019
2020 2019 2020; 4 ASTRA: 2010 2011 2011 2008 2005; 3 BIZ: 2013 2011 2011 2012; BONNEVILLE 2016 2017; BOXER 2012 2013; 2 BRAVO: 2012 2013 2012 2013;
2 C3: 2016 2017 2011 2012; C30 2008 2009; 2 C4 LOUNGE: 2014 2015 2013 2014; CARGO 816 2019; CB 300 2013; CB 500 F 2019; CB 650 F 2019; CBR 250R 2012; 4
CELTA: 2012 2013 2006 2007 2011 2012 2009 2010; CERATO 2010 2011; CG 125 2012 2013; CITY 2013 2014; 2 CIVIC: 2019 2020 2007 2008; CLASSE C 2011 2012;
CLASSE CLA 2013 2014; CLASSE E 2011 2011; CLASSIC 2013 2014; 4 CLIO: 2006 2007 2013 2014 2007 2008 2013 2014; 2 CONSTELLATION: 2010 2013 2014; 7
COROLLA: 2014 2015 2008 2009 2009 2010 2012 2010 2011 2013 2014 2004 2005; 2 CORSA: 2012 2000 2001; 3 CRUZE: 2018 2019 2014 2014; 2 DOBLO: 2008 2012
2013; 2 DUSTER: 2019 2020 2016 2017; 2 ECOSPORT: 2014 2016 2017; 2 ELANTRA: 2016 2017 2017 2018; 3 ETIOS: 2012 2013 2013 2014 2018 2019; F-250 2002
2003; 8 FIESTA: 2005 2014 2015 2013 2014 2008 2010 2011 2012 2006 2007 2012; 2 FIORINO: 2016 2020; 4 FIT: 2006 2007 2008 2013 2014 2008; FLUENCE 2012
2013; 5 FOCUS: 2004 2002 2003 2009 2011 2012 2006 2007; 4 FOX: 2019 2020 2015 2016 2014 2007 2008; F-PACE 2017 2018; FRONTIER 2013 2014; FUSION 2012;
12 GOL: 2002 2003 2010 2011 2014 2015 2014 2015 1994 2010 2011 2014 2015 2013 2009 2010 2019 2020 2019 2020 2019 2020; GOLF 2015; GRAND CARNIVAL
2008 2009; GRAND CHEROKEE 2012; 5 GRAND SIENA: 2014 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2015; 3 HB20: 2016 2017 2014 2017; HILUX 2009; 4 HR-V: 2020
2018 2016 2017 2020; 3 I30: 2014 2015 2011 2012 2011 2012; 2 JETTA: 2017 2018 2012; 9 KA: 2015 2016 2014 2015 2011 2001 2019 2020 2020 2002 2016 2017 2020;
KOMBI 2013 2014; KWID 2020 2021; L200 TRITON 2010; LAND CRUISER 2008; 2 LOGAN: 2015 2017 2018; 3 MEGANE GRAND TOUR: 2008 2009 2007 2008
2008; MERIVA 2009; 2 MOBI: 2016 2017 2017 2018; 3 MONTANA: 2015 2016 2011 2012 2013; NX 400I 2014 2015; 9 ONIX: 2016 2014 2015 2019 2019 2019 2019
2019 2020 2019 2020; P 310 2016; PAJERO 2004 2005; 5 PALIO: 2005 2006 2001 2012 2013 2015 2009 2010; PCX 2018; POLO 2019 2020; 5 PRISMA: 2011 2012
2013 2014 2012 2013; Q3 2012 2013; R 1200 2016; RANGE ROVER 2011; RANGER 2014 2015; S10 2011; SANDERO 2012 2013; SANTA FE 2010 2011; 7 SAVEIRO:
2019 2020 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2006 2007 2013 2014 2015; SCENIC 2004; SEMI-REBOQUE 2019 2020; 4 SIENA: 2009 2010 2002 2008 2011; SPACEFOX
2008; STILO 2003; 5 STRADA: 2011 2012 2013 2014 2018 2020 2017; 3 T-CROSS: 2019 2020 2019 2020 2019 2020; TDM 900 2007; TECTOR 2013 2014; TIIDA 2010
2011; TIPO 1995; 2 TUCSON: 2013 2014 2015 2016; 9 UNO: 2011 2012 2004 2013 2014 2013 2013 2011 2012 2006 2018 2019 2007 2008; 4 VECTRA: 2009 2010 2011
2011 2009 2010 2001; 2 VERSA: 2012 2013 2013 2014; 2 VOYAGE: 2009 2011; X1 2010 2011; X3 2013 2014; XC60 2015 2016; XJ6 2018 2019; XTZ 250 2017; 2 YBR
125: 2003 2004 2011 2012; Z300 2017 2018; ZAFIRA 2011 2012. ROUBO/FURTO: CITY 2012 2013; CIVIC 2016; ECOSPORT 2016; ETIOS 2016; GOL 2018 2019;
LOGAN 2018 2019; POLO 2008 2009; RANGER 2017 2018; S10 2018 2019; SIENA 2011 2012; UP 2017 2018; VIRTUS 2019 2020. ENCHENTE: ARGO 2018 2018;
FOCUS 2012 2013; SPRINTER 2017 2018; STRADA 2011 2012. FROTA: CLARK 2012.
Nº dos Chassis: 98393293 Normal; 12294613 Normal; 1B169612 Normal; 1B738103 Normal; 1C140916 Normal; 1L180872 Normal; 23021237 Normal; 2B789742
Recortado; 33013214 Recortado; 3B083567 Normal; 3J292197 Normal; 3P000416 Normal; 3R300768 Normal; 40020349 Recortado; 44589749 Normal; 4J363124
Normal; 4J501306 Normal; 58358308 Normal; 58580186 Normal; 5b208178 Normal; 5JA00564 Normal; 62646883 Normal; 64853500 Normal; 78057417 Recortado;
7A000892 Normal; 7G063211 Normal; 7G193053 Normal; 7J054389 Normal; 7J804615 Normal; 7P042013 Normal; 7Z112055 Normal; 80063592 Normal; 81052292
Normal; 83417771 Normal; 84040909 Normal; 84984223 Normal; 88270321 Normal; 8A043549 Recortado; 8b033329 Normal; 8B070638 Recortado; 8B227072
Normal; 8G000267 Normal; 8J059284 Normal; 8J880635 Normal; 8J936176 Normal; 8Z107203 Normal; 8Z204686 Normal; 8Z205036 Normal; 92122451 Normal;
95007323 Normal; 96084879 Normal; 96299076 Normal; 9C163091 Normal; 9J171103 Normal; 9J237576 Normal; 9P016318 Normal; 9T192188 Normal; A2055651
Normal; A4273748 Normal; A5107654 Normal; AB117963 Normal; AB202383 Normal; ACA25235 Normal; ag182906 Normal; AP018184 Normal; AR037063 Normal;
B2200260 Normal; B2522491 Normal; B5337709 Normal; B8098914 Normal; BA125833 Normal; ba446028 Normal; BA702948 Normal; bb010942 Normal; BB148960
Normal; BB297506 Normal; BB321091 Normal; BB322324 Normal; BC488926 Normal; BL358109 Normal; BN021591 Recortado; BP061728 Normal; BR151946
Normal; BR273140 Normal; BT086792 Normal; BT249577 Normal; BU641178 Normal; BVN82183 Normal; C0031713 Normal; C2565783 Normal; C5104390 Normal;
C6026734 Normal; C6625701 Normal; c6673590 Normal; C7397895 Normal; C7485285 Normal; c8323012 Normal; CA013475 Normal; CA559717 Normal; CB045750
Normal; CB146051 Normal; CB503517 Normal; CC117448 Normal; CC224905 Normal; CC290535 Normal; CG002255 Normal; CG064826 Normal; CG119438 Normal;
CG205673 Normal; CG343641 Normal; CJ001638 Normal; CM004314 Normal; CM147886 Recortado; CM203719 Normal; CR006235 Normal; CR317808 Normal;
CS001929 Normal; CU343826 Normal; CU376921 Normal; D1402404 Normal; D2003503 Normal; D2030552 Normal; D2046392 Normal; D2098673 Normal; D6805060
Normal; D6843530 Normal; D9017319 Normal; D9020405 Normal; DB338292 Normal; DG118061 Normal; DG258365 Normal; DG325169 Normal; DJ039591 Normal; DJ469472 Normal; DL263016 Normal; DL800894 Normal; DP119554 Normal; DR000708 Normal; DR019438 Normal; DR039000 Normal; DR406143 Normal;
E0537939 Normal; E0G08112 Normal; E2027110 Normal; E2641359 Normal; E4150553 Normal; E7742918 Normal; E8081068 Normal; E8924675 Normal; E8929640
Normal; EB059725 Normal; EB269558 Normal; EB306307 Normal; EG019349 Normal; EG296838 Normal; EG538521 Recortado; EJ685041 Normal; EK446300
Normal; EL708031 Normal; EL916543 Normal; EN041291 Normal; ep000984 Normal; EP078245 Normal; EP122753 Normal; EP279499 Normal; ER100645 Normal; ER405557 Normal; EZ119169 Remarcado; EZ204318 Normal; F0237665 Normal; F1034149 Normal; F3234511 Normal; F3249094 Normal; F3259153 Normal;
F7525644 Normal; F8163680 Normal; FB752273 Normal; FG257685 Normal; FG505925 Normal; FJ299153 Normal; FJ845126 Normal; FM090573 Normal; FP058468
Normal; FP102448 Normal; FP163198 Normal; fp546337 Normal; FR301267 Normal; FU227843 Normal; G2111189 Normal; G2815583 Normal; G3260923 Normal;
G3893493 Normal; G4002013 Normal; G8289039 Recortado; G8585527 Normal; G9064958 Recortado; GB093682 Normal; GB116932 Normal; GG209773 Normal;
GP037337 Normal; GZ232912 Remarcado; GZ690258 Normal; H0013073 Normal; H8402862 Normal; H8625142 Normal; HB009741 Normal; HB417600 Normal;
HB501806 Normal; hj347629 Normal; HM764019 Normal; HP698350 Normal; HP743153 Normal; HU315559 Normal; HY149366 Normal; HZ212346 Recortado;
J3331992 Normal; JA279759 Normal; JE148822 Normal; JFS00222 Normal; JJ057657 Normal; JJ953623 Normal; JM001816 Normal; JP003578 Normal; JR008629
Normal; jt500358 Normal; JU618650 Normal; JY233533 Normal; JY536017 Normal; JYH98569 Normal; JZ247900 Normal; K0003374 Normal; K0854842 Normal;
K2229224 Normal; KA034781 Normal; KB237116 Normal; KBS49662 Normal; KC421520 Normal; KG310590 Normal; KG401707 Normal; KG450474 Recortado;
KG482972 Normal; kj427838 Normal; KR005635 Normal; KR101187 Normal; KR101788 Recortado; KT066662 Normal; L4029103 Normal; L4033062 Normal;
L4034238 Normal; L4055258 Normal; L8001774 Normal; L8391166 Normal; L8482099 Normal; L9156560 Normal; LB156909 Normal; LG214287 Normal; LJ136530
Normal; LK134731 Normal; LK135393 Normal; LM453462 Normal; LP028911 Normal; LP032606 Normal; LP094449 Normal; LT004180 Normal; LT025619 Normal;
LT062519 Normal; LY407699 Normal; LYJ72833 Normal; LYJ92311 Normal; LYJ99790 Normal; LYK10393 Normal; LZ109172 Normal; MJ349367 Normal; PT161369
Recortado; RP232679 Recortado; S5094167 Recortado; SP121048 Recortado.
CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DÉBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA
RECAIAM SOBRE O BEM, FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O
ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E IRRECORRÍVEL ÀS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATÁLOGO DESTRIBUÍDO
NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800
(CATÁLOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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JGE Administração e Participações S.A.

Pinus Flora Empreendimentos Comerciais Ltda - CNPJ 48.083.216/0001-94

CNPJ nº 19.499.814/0001-40
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)
Demonstrações do Resultado
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018
Receita operacional líquida
1.000,00
1.000,00 Lucro bruto: Receitas (Despesas) operacionais:
4.1 73.675.607,42 12.208.106,14
3.121,87
3.121,87 Resultado equivalência patrimonial
73.675.607,42 12.208.106,14
3
191.250,00
191.250,00 Resultado antes do resultado ﬁnanceiro
73.675.607,42 12.208.106,14
195.371,87
195.371,87 Lucro líquido do exercício
Reserva legal
- 3.702.893,14
Não circulante
73.675.607,42 12.208.106,14
Investimentos
4 191.786.928,88 140.807.539,45 Resultado líquido do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora
191.786.928,88 140.807.539,45
2019
2018
191.982.300,75 141.002.911,32 Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro do exercício
73.675.607,42 12.208.106,14
Passivo: Não circulante
Débitos com pessoas e empresas ligadas
20.812,50
20.812,50 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
(73.675.607,42) (12.208.106,14)
20.812,50
20.812,50 Equivalência patrimonial
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos:
Patrimônio líquido
22.696.217,99
21.803,81
Capital social
5 11.451.702,00 17.377.202,00 Aquisição de participações em outras empresas
22.696.217,99
21.803,81
Ajuste de avaliação patrimonial
22.047.008,28 27.911.716,42 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Reservas de lucros
82.769.597,57 92.217.740,00 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos:
(5.925.500,00)
Reserva legal
3.475.440,40 3.475.440,40 Diminuição do capital
Movimentação
no
patrimônio
da
investida
(16.770.717,99)
(21.803,81)
Reserva de expansão
72.217.740,00
Caixa líquido gerado das atividades de ﬁnanciamentos
(22.696.217,99)
(21.803,81)
191.961.488,25 140.982.098,82
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
191.982.300,75 141.002.911,32 No início do exercício
1.000,00
1.000,00
Miguel Ethel Sobrinho - Diretor
Antonio Marcos Zago - Contador - CRC-SP 1SP121621/O-S-SP
No ﬁnal do exercício
1.000,00
1.000,00
Controladora e consolidado
Demonstrações das Mutações do
Ajustes de avaliação
Lucros
Patrimônio Líquido
Capital social subscrito Reserva de lucros Reserva de expansão Reserva legal
Total
patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31/12/2016
20.789.325,00
8.356.726,49
537.654,71 29.683.706,20
42.576.979,92
- 72.260.686,12
Resultado do exercício
- 74.057.862,75 74.057.862,75
Redução do capital
(3.412.123,00)
- (3.412.123,00)
- (3.412.123,00)
Transferência do resultado para reserva legal
(2.937.785,69)
- 2.937.785,69
Transferência do resultado para reserva de lucros
74.057.862,75
- 74.057.862,75
- (74.057.862,75)
Outras movimentações - PERT
450.000,00
450.000,00
Realização de avaliação patrimonial
(3.919.183,56)
- (3.919.183,56)
Imposto diferido sobre a avaliação patrimonial
(10.746.079,94)
- (10.746.079,94)
Ajustes de exercícios anteriores
382,30
382,30
382,30
Outras movimentações na investida - Reﬂexa
104.251,82
104.251,82
104.251,82
17.377.202,00
79.581.437,67
- 3.475.440,40 100.434.080,07
27.911.716,42
450.000,00 128.795.796,49
Saldos em 31/12/2017
Resultado do exercício
- 12.208.106,14 12.208.106,14
Transferência do resultado para reserva de lucros
12.208.106,14
- 12.208.106,14
- (12.208.106,14)
Reclassiﬁcação do ajuste de avaliação patrimonial
28.361.716,42
- 28.361.716,42
(27.911.716,42) (450.000,00)
Outras movimentações
(21.803,81)
(21.803,81)
(21.803,81)
17.377.202,00
120.129.456,42
- 3.475.440,40 140.982.098,82
- 140.982.098,82
Saldos em 31/12/2018
Resultado do exercício
- 73.675.607,42 73.675.607,42
Redução do capital
(5.925.500,00)
- (5.925.500,00)
- (5.925.500,00)
Transferência do resultado para reserva de lucros
58.089.989,43
- 58.089.989,43
- (73.675.607,42) (15.585.617,99)
Redução reserva legal
- (1.185.100,00) (1.185.100,00)
- (1.185.100,00)
Transferência do reserva de lucros para reserva de expansão
(72.217.740,00)
72.217.740,00
Saldos em 31/12/2019
11.451.702,00
106.001.705,85
72.217.740,00 2.290.340,40 191.961.488,25
- 191.961.488,25

Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 2018 e 2017 (Em Reais)
Balanço patrimonial
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
ATIVO
2019
2018 PASSIVO
(1.398.926)
(1.305.215)
93.405.023
489.494 Prejuízo do exercício
Circulante
58.353.261 59.861.893 Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
56.644.911 58.303.734 Fornecedores
26.706
299.165 Ajustes para reconciliar Prejuízo do exercício com o caixa
(aplicado nas) gerado nas atividades operacionais: (12.028)
Contas a receber de clientes
201.226
156.851 Obrigações sociais e trabalhistas
191.221
156.533
22.464
18.938
Adiantamentos e outros
425.073
442.836 Obrigações Tributárias
187.096
33.796 Depreciação e amortização
56.843
Impostos e contribuições a recuperar
407.334
238.963 Lucros a Pagar
93.000.000
- Baixa de ativo imobilizado
(Aumento) diminuição nos ativos:
Estoques
674.717
719.509 Patrimônio líquido
31.257.993 125.656.919
Contas a receber
(44.375)
11.972
Não Circulante
66.309.754 66.284.520 Capital Social
10.419.888 10.419.888 Impostos a recuperar
(168.371)
(83.818)
Outros ativos
218.181
217.053 Lucros Acumulados
20.838.105 115.237.031 Estoques
44.792
5.008
Culturas
3.921.183
3.903.683 Total passivo e do patrimônio líquido 124.663.016 126.146.413 Outros ativos
16.635
(17.813)
Investimentos
335.709
335.709
Demonstração do Resultado
Aumento (diminuição) nos passivos:
Imobilizado
23.331.336 23.324.730
2019
2018 Fornecedores
(272.459)
281.470
285.905
302.291 Obrigações sociais e trabalhistas
39.852
9.701
Propriedade para Investimento
38.503.345 38.503.345 Receita Líquida
148.136
30.045
285.905
302.291 Obrigações tributárias
Total ativo
124.663.016 126.146.413
Outros passivos
(245.294)
Receita Líquida com vendas
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
de mercadorias e serviços
692.752
909.030 Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Total
pelas atividades operacionais
(1.612.252) (1.250.191)
Receitas
(despesas)
operacionais
Capital
Lucros Patrimônio
Despesas gerais e administrativas
(4.834.822) (5.016.006) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Descrição
Social Acumulados
Líquido
(46.571)
(147.900)
Outras receitas e despesas líquidas
312.947
40.385 Aquisição de imobilizado
Saldos em 31.12.2017
10.419.888 120.534.274 130.954.162
(4.521.875) (4.975.621) Caixa líquido aplicado nas
Ajuste exercícios anteriores
(12.028)
(12.028)
(46.571)
(147.900)
Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
(3.543.218) (3.764.300) atividades de investimento
Distribuição de lucros
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Resultado Financeiro
exercícios anteriores
(3.980.000) (3.980.000) Receitas Financeiras
Lucros
pagos
(3.980.000)
3.317.651
3.821.915
583.225
Prejuízo do exercício
(1.305.215) (1.305.215) Despesas Financeiras
(417)
(497) Partes relacionadas - valores recebidos (pagos)
Caixa líquido gerado pelas
Saldos em 31.12.2018
10.419.888 115.237.031 125.656.919
3.317.234
3.821.418
atividades de ﬁnanciamento
(3.396.775)
Distribuição de lucros
Lucro antes do imposto de
Aumento (redução) no saldo de
exercícios anteriores
- (93.000.000) (93.000.000)
renda e da contribuição social
(225.984)
57.118
caixa e equivalentes de caixa
(1.658.823) (4.794.866)
Prejuízo do exercício
(1.398.926) (1.398.926) Imposto de renda e contribuição social - corrente (1.172.942) (1.362.333)
Caixa e equivalentes no início do exercício
58.303.734 63.098.600
(1.398.926) (1.305.215) Caixa e equivalentes no ﬁnal do exercício
Saldos em 31.12.2019
10.419.888 20.838.105 31.257.993 Prejuízo do Exercício
56.644.911 58.303.734
Rosa Maria Salvetti - Administradora
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira - TC-CRC 1SP 180.662/O-1
Aumento (redução) no saldo de
caixa e equivalentes de caixa
(1.658.823) (4.794.866)
As Demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa

Balanços Patrimoniais
Ativo: Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos

Leilão de Arte -Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
no dia 23/07 às 19 h.
www.originarteleiloes.com.br, Av.
Doutor João Guimarães, 315ª
Morumbi SP/SP (11) 5825-8932
originarteleiloes@gmail.com

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as melhores práticas contábeis utilizadas pelo mercado e nos termos da Lei das S.A.

Jornal
O DIA
SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001240-17.2020.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin
Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO COMPIANI, Bras

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada SIMÕES TÁVORA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ nº 72.716.855/0001-24) e demais interessados, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 1003114-40.2015.8.26.0248, ajuizada por FERTILIZANTES HERINGER S.A. O Dr. Sérgio Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª
Praça com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fls. 737 (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Objeto
de Matricula nº 33.848 do Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba. AVALIAÇÃO: R$ 3.061.031,00 (Três milhões e sessenta e um mil e trinta e um reais), atualizado até maio de 2020, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de aquisição que a executada possui sobre o bem imóvel abaixo descrito, e para intimação da executada OLINDA SPONCHIADO (CPF nº 407.212.995-04), bem como para a intimação da credora e alienante fiduciária FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
– FAR (CNPJ 03.190.167/0001-50) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 1006426-73.2017.8.26.0597, ajuizada pela exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACÁCIAS (CNPJ nº 15.168.922/0001-80). O Dr. Nemércio
Rodrigues Marques, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sertãozinho SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às
14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 177/178 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 64.226 DO CRI DE
SERTÃOZINHO/SP. AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizada até (dezembro/2019), conf. avaliação de fls. 149 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça referente as partes ideais dos bens imóveis abaixo descritos, e para intimação do executado MARCO ANTONIO CARUSO SILVA (CPF nº 058.430.918-05), e sua esposa na qualidade de coproprietária ANA PAULA JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO SILVA (CPF nº 147.735.33803), bem como para a intimação dos demais coproprietários e terceiros interessados OTTO RIBEIRO NETO (CPF nº 264.977.778-81); ANA CLAUDIA JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO SILVA (CPF nº 213.275.468-33); e seu esposo ANTONIO CARLOS MACIEL SILVA (CPF nº 148.401.928-80);
ANA ELISA JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO (CPF nº 110.818.353-18); ANA HELENA JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO SALIBA (CPF nº 213.269.488-57) e seu esposo WILSON QUELHO KAISER SALIBA (CPF nº 213.269.488-57); ANA HELENA JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO
(CPF 213.269.488-57); PRISCILA DAVID DOMINGOS (OAB/SP nº 260.421); MPX HOLDING S/A (CNPJ nº 14.629.640/0001-70), bem como ainda para intimação dos usufrutuários: OTTO RIBEIRO JUNIOR (CPF 148.418.438-68) e sua esposa JANICE JARDIM DE CERQUEIRA RIBEIRO (CPF
nº 263.416.658-30) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1000933-24.2014.8.26.0047, ajuizada pelo exequente FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 164.579.808-99). O Dr. Andre Luiz Damasceno Castro Leite,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Assis /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia
07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. MATRICULA Nº 7.468 DO CRI DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP. AVALIAÇÃO SOBRE A PARTE
IDEAL 10%: R$ 96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos reais), atualizada até (novembro/2019) conforme laudo de avaliação de fls.1305. dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A PARTE IDEAL 10%: R$ 97.957,16 (noventa e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos),
atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2020). LOTE 2: - MATRICULA Nº 17.598 DO CRI DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP – AVALIAÇÃO SOBRE A PARTE IDEAL 10%: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), atualizada até (novembro/2019) conforme laudo
de avaliação de fls.1306 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA SOBRE A PARTE IDEAL 10%: R$ 39.203,23 (trinta e nove mil e duzentos e três mil reais e vinte e três centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2020). LOTE 3: - MATRICULA Nº 47.399 DO CRI DE
ASSIS/SP. AVALIAÇÃO SOBRE A PARTE IDEAL 2,12%: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), atualizada até (abril/2020) conforme laudo de avaliação de fls.1346/1361 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos que os mutuários possuem sobre o bem imóvel abaixo descrito, e para a intimação da executada JOICE LUCILENE ANTONIO (CPF nº 343.183.888-08), bem como para a intimação da terceira interessada e credora COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU (CNPJ nº 47.865.597/0001-09), e demais interessados, expedido nos auto da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0013137-58.2017.8.26.0453, ajuizada pelo exequente OLEANO CAMARGO (CPF nº 274.381.23898). O Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início
no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª,
ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 13.838 DO CRI DE PIRAJUÍ/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada até (setembro/2018) conf. laudo de avaliação de fls. 43/51 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 63.096,03 (sessenta e três mil e noventa e seis reais e três centavos) atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ nº 01.906.715/0001-70) na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo
nº. 0026138-24.2019.8.26.0071, ajuizada pelo exequente MARCELO BATISTA PEREIRA (CPF nº 096.109.818-01). O Dr. Arthur de Paula Goncalves, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com
início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 157/158 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 104.556 DO 1° CRI DE BAURU/SP. AVALIAÇÃO: R$ 2.485.000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), atualizado até (março/2020), conforme laudo de avaliação de fls.
113/142 e homologação de fls. 153, dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados BENEDITO BARUCO (CPF nº 057.476.298-16); FABIANA ORNÉLIA FERNANDES QUEIROZ BARUCO (CPF nº 183.371.708-24) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Processo nº. 0000327-83.2019.8.26.0549, ajuizada pelo exequente DIEGO HENRIQUE DA SILVA. O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início
no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM
n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 16.673 DO 1° CRI DE SANTA ROSA DO VITERBO/SP. AVALIAÇÃO: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), atualizada até (fevereiro/2020), conforme auto de avaliação de fls. 173 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos requeridos AURENITE PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 121.715.688-79 ou 022.730.598-17), e CIRO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 076.518.768-06), expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO - Processo nº. 1001251-61.2017.8.26.0383, ajuizada pelos requerentes CLARICE DE FATIMA DOS SANTOS (CPF nº 225.360.118-79); ENIDIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF nº 022.749.798-80), e ADENITA APARECIDA BARBOSA (CPF nº 121.715.688-79). O Dr. Renato dos
Santos, juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Nhandeara/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com
término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a
quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 4.698 DO CRI DE NHANDEARA/SP. AVALIAÇÃO: R$ 132.000,00 (cento
e trinta e dois mil reais), atualizada até (fevereiro/2019), conf. laudo de avaliação de fls. 99/116 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 137.501,98 (cento e trinta e sete mil e quinhentos e um reais e noventa e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos que o executado possui sobre o bem imóvel abaixo descrito, e para a intimação dos executados: EDIO FERREIRA DA SILVA (CPF nº 172.590.368-77) e sua esposa NAJARA CARVALHO DA SILVA (CPF nº 335.813.078-98), bem como para a intimação da terceira
interessada e credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0009183-28.2019.8.26.0002, ajuizada pelo exequente CONDOMÍNIO JARDIM DO YPÊ (CNPJ
nº 04.530.513/0001-65). A Dra. Adriana Borges de Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo Amaro /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão de fls. 314/317 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.
MATRICULA Nº 378.281 DO 11° CRI DE SÃO PAULO – SP: AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizado até (outubro/2019), conf. laudo de avaliação de fls. 217/258; 270/271 e homologação de fls. 291/292 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 255.306,53 (duzentos
e cinquenta e cinco mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio/ 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimações dos executados UZAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME (CNPJ nº 06.376.591/0001-82), JÚLIO CÉSAR NUNES (CPF nº 062.835.818-03) expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo nº. 100687297.2018.8.26.0320, ajuizada pela exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP (CNPJ nº 79.342.069/0001-53). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da comarca de Limeira
/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às
14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregues a quem
mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito. Uma prensa excêntrica freio/fricção, marca prensa Jundiaí, fabricado pela indústria
mecânica Jundiaí, modelo L85F2 número 3013-5, capacidade 85T, data 17.02.1991, cor verde e laranja, com painel de comando e motor. AVALIAÇÃO: 85.000,00 (oitenta e cinco mil).
Edital de 1ª e 2ª Praça de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimações dos executados ACQUASUGAR INDUSTRIAL E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 09.372.180/0001-07), CELSO APARECIDO DA SILVA (CPF nº 052.396.398-09), ROSIMARI DO CARMO
SOARES SILVA (CPF nº 090.906.318-44), expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIO nº 1000764-10.2019.8.26.0549, (oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Araraquara, processo nº 1007029-80.2017.8.26.0037), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). O Dr. Alexandre
Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020
às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os
bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.091 do CRI de Santa Rosa de Viterbo/SP: AVALIAÇÃO:
R$ 91.744,70 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em junho de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARIA VIEIRA MACEDO (CPF nº 291.442.948-75, e demais interessados, expedido dos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0004581-86.2016.8.26.0361, ajuizada pelo exequente CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VENEZA (CNPJ nº 06.227.960/0001-75). O Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line,
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e
com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento, conf. decisão fls. 125/127 dos autos) do valor de avaliação atualizado (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do
Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 67.444 DO 1° CRI DE MOGI DAS CRUZES/SP: AVALIAÇÃO: R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais) atualizado até (fevereiro/2020), conf. avaliação de fls. 116/119 e homologação de fls. 125/127, dos autos. AVALIAÇÃO
ATUALIZADA: R$ 244.996,28 (Duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2020)
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ALEX DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 146.781.038-05) expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0006741-14.2018.8.26.0006, ajuizado pelo exequente RONALDO DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 164.968.788-54). A Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Matricula nº 104.833 do 12° CRI
de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 822.315,06 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e quinze reais e seis centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até dezembro de 2019. Matricula nº 18.193 do 1° CRI de Pindamonhangaba/SP: AVALIAÇÃO: R$ 201.301,11 (duzentos e um mil,
trezentos e um reais e onze centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até dezembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado RICARDO ANTONIO PEREZ BEA (CPF nº 036.819.448-57), bem como para a intimação da titular de domínio CONSTRUTORA PLAJAM LTDA (CNPJ 69.183.382/0001-32), na pessoa de seu representante legal, e da
terceira interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ (CNPJ 44.959.021/0001-04), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0009023-87.2017.8.26.0223, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO EDIFICIO PLAJAM XX (CNPJ nº 10.601.093/0001-63). A Dra.
Gladis Naira Cuvero, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarujá /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às
14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens
serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. Matricula nº 98.806 do 1° CRI de Guarujá – SP: AVALIAÇÃO: R$ 194.032,97
(cento e noventa e quatro mil, trinta e dois reais e noventa e sete centavos), devidamente atualizado pela tabela do pratica do TJSP, em Maio de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados GILSON DE OLIVEIRA CARDOSO (CPF nº 370.416.906-44) e sua esposa GABRIELLE SANCHEZ PALENCIA CARDOSO (CPF nº 282.688.986-09) bem como para a intimação dos terceiros interessados
e credores: EDUARDO DE CAMPOS MANHOSO (CPF 136.139.598-28); CRISTIANE APARECIDA MADALENA (CPF 143.916.398-74); MOACIR ANDRECCI NETO (CPF 171.090.568-99); OSVALDO DE ALMEIDA (CPF 241.779.208-78), e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
(CNPJ 46.523.262/0001-31), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1013749-32.2015.8.26.0361, ajuizada por JAN NICOLAU BAAKLINI (CPF nº 150.761.318-01). O Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia
07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) (conf. decisão de Fls. 676/677 dos autos), do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. OBJETO DA MATRICULA Nº 32.068 DO 1º CRI DE MOGI DAS
CRUZES/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.744.996,00 (hum milhão setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais), avaliado em (maio de 2019), conforme laudo de avaliação de fls. 740/800 e decisão fls. 977/978 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.787.921,50 (hum milhão setecentos
e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos referente ao bem imóvel abaixo descrito e para intimação do executado CARLOS ROBERTO REZENDE JUNIOR (CPF nº 348.784.868-64), bem como para a intimação da coproprietária e sua esposa PRISCILA FERREIRA REZENDE (CPF nº 230.421.278-69), e da
alienante fiduciária e credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04), expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 1000197-34.2014.8.26.0361/01, ajuizada pelo exequente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI RAVENA (CNPJ
nº 14.867.516/0001-42). O Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 05/ 08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 59.715 do 1° CRI de Mogi
das Cruzes- SP. AVALIAÇÃO: R$ 139.608,56 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até maio de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos sobre o imóvel quitado (passível de regularização) e para intimação do executado HAMILTON ROBERTO ZINATTO (CPF nº 027.690.268-87) e sua mulher VILMA APARECIDA REDONDANO ZINATTO (CPF nº 866.860.548-87), bem como terceiro interessado
MANARA SPE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ nº 14.509.208/0001-45) expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0002435-30.2018.8.26.0320, ajuizado pelo exequente MARCELO DE TARSO DOS SANTOS. O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h,
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 07/08/2020 às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito
lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 87.248 do 2° CRI de Limeira – SP. AVALIAÇÃO: R$ 298.176,10 (duzentos e noventa e oito mil cento e setenta a seis
reais e dez centavos) conforme fls. 384 atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóveis e para intimação dos executado CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 06.043.066/0001-45), e demais interessados, expedido nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Despesas Condominiais – Proc. 103087287.2014.8.26.0002 – Ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CRISTAL (CNPJ 10.304.6300/0001-18). O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro / SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal
de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 05/08/2020 às 14:00h, e com término no dia 07/08/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07/08/2020
às 14:01h, e com término no dia 28/08/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
da matricula abaixo descrita. Matricula nº 354.323 do 11º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 839.496,10 (oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos), devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em (janeiro/2020).

SPE Brasil Incorporação 89 Ltda.
CNPJ nº 12.963.084/0001-48, NIRE 352.248.750.85.
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 01/07/2020, às 10h00, na Rua Teodoro Sampaio, nº
1020, sala 1303 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Sócios.
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Élbio Moreira - Secretário. Deliberações: (a) aprovação da redução do capital social em R$
3.123.000,00, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil
em vigor, com o consequente cancelamento de 3.123.000 de quotas de
titularidade dos sócios, sendo 3.091.770 quotas de propriedade da sócia
EBM Incorporações Centro Oeste Ltda. (atual denominação da EBM Incorporações Regional GO Ltda.) e, 31.230 quotas de propriedade da sócia
Construtora Surya Ltda, as quais receberão, na proporção das respectivas participações, o valor da redução em moeda corrente do país, a título
de restituição do valor das quotas canceladas. Para os efeitos do § 1º, do
artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação deste extrato.
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Élbio Moreira- Secretário.
Sócios: EBM Incorporações Centro Oeste Ltda e Construtora Surya Ltda.
SPE Brasil Incorporação 38 Ltda.
CNPJ nº 12.034.215/0001-02, NIRE 35.224.331.662.
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data/Hora/Local: 01/07/2020, às 10h00 horas, na Rua Teodoro Sampaio,
nº 1020, sala 1303 (parte), São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Sócios.
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Élbio Moreira - Secretário. Deliberações: (a) aprovação da redução do capital social em R$
16.029.100,00, com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código
Civil em vigor, com o consequente cancelamento de 16.029.100 quotas
de titularidade dos sócios, sendo 160.291 quotas de propriedade da sócia
Construtora Surya Ltda. e, 15.868.809 quotas de propriedade da sócia
EBM Incorporações Centro Oeste Ltda, a qual tem por fundamento (i)
a compensação de um prejuízo contábil evidenciado por um saldo mantido na conta Prejuízos Acumulados, no valor de R$ 10.172.217,77, nos
termos do que prevê o inciso I do art. 1082, e ainda, (ii) a devolução às
sócias quotistas do valor de R$ 5.856.882,23, considerados excessivos em
relação ao objeto social, as quais receberão, na proporção das respectivas
participações, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de
restituição do valor das quotas canceladas. Para os efeitos do § 1º, do artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da publicação deste extrato.
Mesa: Bento Odilon Moreira Filho - Presidente, Élbio Moreira - Secretário.
Sócios: EBM Incorporações Centro Oeste Ltda e Construtora Surya Ltda.

N

11ª Vara de Família e Sucessões Central/SP.
Edital para conhecimento de terceiros.Processo nº
1054428-08.2020.8.26.0100. A Dra. Claudia Caputo
Bevilacqua Vieira, MMa. Juíza de Direito da 11ª Vara de
Família e Sucessões do Foro Central/SP. Faz saber que
nos autos de Alteração do Regime de Bens do Casamento,
Camila Tocci Amaral e Guilherme Lopes do Amaral
objetivam alterar o regime de bens do casamento da
comunhão parcial de bens para o regime da separação
absoluta de bens. Nestas condições, expede-se edital para
conhecimento de terceiros interessados, para que, no
prazo de 30 dias, se manifestem nos autos, nos termos do
artigo 734, § 1º, do Código de Processo Civil. Será o edital
afixado e publicado na forma da Lei.
[21,22]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 0004372-91.2020.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da
Lei, etc.FAZ SABER a WALACE NOBRE DO BONFIM, CPF
091.796.884-03, que por este Juízo tramita o presente
Cumprimento de Sentença, oriundo da ação de cobrança n.
10334742020158260001 movida por Colégio Dominante Ltda.
Me. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.556,19
(atualizada até março/2020), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2020.
[21,22]
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AGASUS S.A.
&13-Q|
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto prejuízo por ação)
Demonstração do resultado
Relatório da Administração: Em cumprimento das disposições legais, apresentamos as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios findo em 31/12/2019
HH[HUF¯FLRILQGRHPDFRPSDQKDGDVGDV1RWDV([SOLFDWLYDVHGR5HODWµULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
A Administração.
Notas
2019
2018
Receita operacional líquida
15
44.540
37.916
Balanço patrimonial
16 (21.373) (16.264)
Ativo
Notas
2019
2018 Passivo
Notas
2019
2018 Custos dos serviços e revendas
Resultado
operacional
bruto
23.167
21.652
Circulante
7.943 12.778 Circulante
32.843 14.586
17
(5.810)
(5.820)
9
2.968
1.471 Despesas gerais e administrativas
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.744
6.091 Fornecedores
18
(5.392)
(1.859)
10
2.813
1.980 Despesas comerciais
Clientes
5
6.019
6.568 Obrigações tributárias
(216)
(89)
11
1.185
605 Despesas tributárias
Estoques
36
22 Obrigações trabalhistas
19
835
353
206
17 Outros resultados operacionais
Adiantamentos a fornecedores
76
14 Outras contas a pagar
12 23.165 10.512 Lucro líquido antes das despesas
Impostos a recuperar
25
64 Empréstimos e financiamentos
financeiras e impostos
12.584
14.237
7
2.261
Créditos diversos
10
19 Arrendamento mercantil-direito de uso
20
(5.278)
(3.171)
Despesas antecipadas
33
- Empréstimos com partes relacionadas
245
- Despesas financeiras
20
282
249
1¥RFLUFXODQWH
72.175 35.351 1¥RFLUFXODQWH
31.457 11.400 Receitas financeiras
20
(4.996)
(2.922)
12 27.076 11.400 Resultado financeiro
Cauções
90
- Empréstimos e financiamentos
7.588
11.315
7
4.267
- Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Outros créditos partes relacionados
21
3.581
70 Arrendamento mercantil-direito de uso
(5.093)
(4.483)
Despesas antecipadas
62
- Empréstimos com partes relacionadas
114
- Imposto de renda e contribuição social
2.495
6.832
Total do realizável a longo prazo
3.733
70 Patrimônio líquido
15.818 22.143 Lucro líquido das operações continuadas
14 15.584
4.000
Imobilizado líquido
6 61.557 35.030 Capital social
Demonstração do resultado abrangente
234
800
Arrendamento mercantil - Direito de uso
7
6.339
- Reserva legal
2019 2018
Intangível
8
546
251 Lucros a destinar
- 17.343 Resultado líquido do período
2.495 6.832
Total do ativo
80.118 48.129 Total do passivo e patrimônio líquido
80.118 48.129 Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
2.495 6.832
Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Agasus S.A. (“Agasus” ou “Companhia”), sociedade
anônima de capital fechado, com início de suas atividades em 21/12/2000,
com sede à Avenida Guido Caloi, nº 1985, galpão 23, Jardim São Luís,
São Paulo, SP, CEP 05802-140 têm como principais atividades: locação
de computadores, máquinas e equipamentos de informática, conserto de
computadores, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores customizáveis,
consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação. Em maio de 2019, os antigos acionistas
da Companhia decidiram vender a totalidade das ações da Companhia, sem
quaisquer restrições ou ressalvas, para a 220 Capital Investimentos em
Participações S.A. (“220 Capital”) detentora a partir de então de 100% do capital
social da companhia. 2. Base de preparação: a) Declaração de conformidade:
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de
certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais são mensurados pelo
valor justo e estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da
Companhia. Todas as informações apresentadas em Reais foram arredondadas
para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma. As
presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da
Companhia em 6 de julho de 2020. b) Uso de estimativas e julgamentos: As
demonstrações financeiras são elaboradas a partir de diversas bases de
avaliação utilizadas nas premissas e estimativas contábeis, a partir de fatores
objetivos e subjetivos, por meio do julgamento da Administração para
determinação do valor adequado a ser registrado. Estão apresentadas em
moeda corrente, real, moeda funcional adotada pela companhia. Os itens
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise de
riscos para determinação de provisões, revisão da estimativa de vida útil dos
bens do ativo imobilizado e intangível e análise de recuperação dos ativos de
longo prazo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
Administração da Companhia no processo de aplicação de suas políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas nas
VHJXLQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV  ڞ1RWD   &RPSRVL©·HV GH FOLHQWHV  ڞ1RWD  
Movimentação de ativo imobilizado. 3. Principais práticas contábeis adotadas:
As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas pela companhia de
forma consistente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações
financeiras. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo,
e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, saldos em conta
movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas
das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes
correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal
de suas atividades. A Agasus no exercício de 2019 concedeu prazo médio de 68
dias para pagamentos pelos clientes, sendo esse prazo considerado pela
Administração como parte das condições comerciais inerentes às operações,
não caracterizando uma operação de financiamento. O saldo de contas a
receber é apresentado pelo seu valor líquido deduzidos a provisão para
devedores duvidosos realizadas no exercício, ao passo que o contas a receber
por vencimento onde estão considerados títulos vencidos e a vencer são
apresentados pelo faturamento realizado não deduzidos da provisão para perda
de devedores duvidosos e não são avaliadas a valor presente no momento inicial
do seu registro. Como parte integrante da aquisição da Agasus, foram cedidos
para a 220 Capital, o montante de R$ 1.398, referente a saldo de contas a
receber vencidos na data da aquisição. A Agasus adota como política contábil a
estimativa de possíveis perdas de seus recebíveis, registrando a provisão de
Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa, constituída em montante
considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na
realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de
clientes com risco de inadimplência. 3.3. Tributação: Imposto de renda e
contribuição social: São calculados com base nas normas e alíquotas previstas
na legislação vigente atribuída a cada modalidade de tributo. Os tributos sobre o
lucro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, são calculados
tomando-se por base a presunção do lucro atribuída à companhia, conforme
norma legal vigente. 3.4. Instrumentos financeiros: Inicialmente registrados a
seu valor justo acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros
classificados como mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando
tais custos são diretamente registrados no resultado do exercício. Sua
mensuração subsequente, quando aplicável, ocorre a cada data de encerramento
dos exercícios, de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros,
sendo estes denominados como básicos ou como outros instrumentos e
transações financeiras mais complexos. Os instrumentos são classificados
como: (i) instrumentos financeiros básicos; e (ii) outros instrumentos.
“Impairment” de ativos financeiros: A Companhia avalia nas datas de
encerramento dos exercícios se há evidência objetiva de que o ativo financeiro
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado e os prejuízos de “impairment” são incorridos
somente se há evidência objetiva de “impairment” como resultado de um ou mais
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um evento de perda)
e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser
estimado de maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para
determinar se há evidência objetiva de uma perda por “impairment” são como
segue: (i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor. (ii) Uma
quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento de juros ou
principal. (iii) A Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à
dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma
concessão que o credor não consideraria. (iv) Torna-se provável que o tomador
declare falência ou outra reorganização financeira. (v) O desaparecimento de um
mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras.
3.5. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição. O custo dos ativos imobilizados
inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos ativos.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor
contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas ou
despesas operacionais no resultado. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são
depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação
é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no
resultado baseando-se no método linear no resultado do exercício, baseado na
vida útil econômica, e leva em conta o tempo de vida útil estimado dos bens, com
os respectivos valores residuais. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis
estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Anos
Veículos
5
Moveis e utensílios
10
Computadores e Periféricos
5
Equipamentos de Comunicação
5
Os métodos de depreciação, o prazo de vida útil econômica e os valores
residuais são revisados a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais
ajustes são reconhecidos como mudança de estimativa contábeis.
A Agasus adota como valor recuperável após o final dos contratos de locação,
um porcentual de 15% (quinze por cento) dos bens, não depreciando a sua
totalidade. Os bens classificados como “Computadores e periféricos” e
“Equipamentos de comunicação”, estão representados em sua maioria em
equipamentos locados aos clientes, lastreados em contratos de prestação de
serviços, representando um porcentual de 98,76% sobre o total líquido de
depreciação desses bens. 3.6. Intangível: Os ativos intangíveis são
reconhecidos pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e
perdas por redução do valor recuperável (“impairment”), quando aplicável.
A Companhia possui registrado no intangível, custos direito de uso de software.
Anos
Licença de uso de software
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3.7 Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.
Apresentam o saldo devedor na data das demonstrações financeiras e
contábeis, levando-se em consideração a taxa efetiva de juros. Os encargos são
reconhecidos na demonstração de resultado na rubrica despesa financeira. Os
arrendamentos mercantis de imobilizado estão classificados como “Leasing
Financeiro” nos quais a Companhia fica substancialmente com todos os riscos e
benefícios de propriedade. Os arrendamentos financeiros são registrados como
uma compra financiada, reconhecendo, no seu início, um ativo imobilizado e um
passivo de financiamento (Leasing Financeiro). O imobilizado adquirido nos
arrendamentos financeiros é representado pela aquisição de equipamentos e
periféricos usados pela companhia e colocados à disposição de clientes com
base em contratos de prestação de serviços de locação. Outros empréstimos e
financiamentos estão divididos em: capital de giro, financiamento de veículos e
cartão %1'(6 3.8. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.
3.9 Benefícios a empregados e diretores: A Companhia e suas controladas
reconhecem um passivo e uma despesa de participação nos resultados com
base em uma política que leva em conta o atingimento de metas anuais. Com
base na política de remuneração, são avaliados os percentuais de atingimento
das metas e então, é calculado e contabilizado o valor do bônus que será pago.
3.10 Reconhecimento da Receita: A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela venda de ativos e serviços no curso
normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de
impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente, o montante de
receitas brutas é equivalente ao valor das notas fiscais emitidas. O CPC 47
introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais

normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18)
Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação
A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente. (a) Venda de produtos:
A receita com venda de produtos (imobilizado) é reconhecida quando prováveis
benefícios econômicos fluirão para entidade. A entrega não ocorre até que o
comprador tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda e as
disposições de aceitação tenham sido acordadas ou a companhia e suas
controladas tenham evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação
foram atendidos. b) Prestação de serviços: A receita é apresentada líquida de
impostos incidentes sobre as vendas, sendo que eventual diferimento requerido
em função de diferença de base contábil e fiscal do imposto é reconhecido em
contrapartida da rubrica “Impostos diferidos”. c) Receita financeira: A receita
financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva. 3.11
Novas Normas em vigor: Para os pronunciamentos e interpretações que
entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 a Companhia efetuou sua
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Arrendamento Mercantil” - com essa nova norma, os arrendatários passam a ter
que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil,
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios
de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações
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da norma, a Companhia reconheceu os passivos de arrendamento em relação
aos contratos que atendem a definição de arrendamento, cujos passivos foram
mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do
arrendamento, descontados com base na taxa incremental. Os ativos associados
ao direito de uso foram mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento
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as mudanças introduzidas por esta nova interpretação e com base nas análises
realizadas, não identificou mudanças que produzam impacto em suas
informações contábeis, ou alterem o reconhecimento e mensuração de
incertezas sobre tratamentos de tributos sobre o lucro. Com base nas análises e
determinações do IFRIC23/ ICPC22 entende-se que não há alterações e
impactos nas demonstrações financeiras nem em notas explicativas não
existindo, portanto, evidencias de incertezas de ocorrências na incidência de
IPRJ & CSLL na operação da organização.
4. Caixa e equivalentes de caixa:
2019 2018
Caixa geral/Contas correntes bancárias
912
628
Aplicações financeiras
832 5.463
Total
1.744 6.091
As aplicações financeiras em fundos DI possuem remuneração média em
torno de 93,8% do CDI, liquidez imediata e sem perda quando do resgate.
Os investimentos temporários são registrados pelos valores de custo acrescidos
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu
valor de mercado ou de realização.
5. Contas a receber de clientes:
2019 2018
Clientes - Locação de equipamentos e serviços
7.486 5.083
Clientes - Vendas de ativos fixos
72 2.148
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.539) (663)
Total
6.019 6.568
Contas a receber por vencimento
2019 2018
A vencer
3.544 3.184
Vencidos até 30 dias
1.696 1.664
Vencidos acima de 30 dias
727
578
Vencidos acima de 90 dias
1.591 1.809
7.558 7.235
2019 2018
6. Imobilizado:
% - Taxa
anual
Depre- Imobi- Imobide depreciação lizado lizado
ciação Custo acumulada líquido líquido
Veículos
20%
203
(161)
42
56
Máquinas e Equipamentos
10%
87
(18)
69
76
Computadores e periféricos
20% 79.531
(27.116) 52.415 28.933
Moveis, utensílios e instalações
10%
39
(21)
18
20
Equipamentos de comunicação
20% 14.260
(7.703) 6.557 5.813
Sobressalente e ferramentas
20% 2.360
(539) 1.821
80
Benfeitorias imóveis
de terceiros
10%
682
(47)
635
52
Total imobilizado
97.162
35.605 61.557 35.030
A movimentação do ativo imobilizado é como segue:
Saldo
Saldo
inicial
final
Depreem 2019 Adições Baixas ciações em 2019
Veículos
56
(14)
42
Máquinas e equipamentos
76
(7)
69
Computadores e periféricos
28.933 34.918 (448) (10.988) 52.415
Moveis, utensílios e instalações
20
2
(4)
18
Equipamentos de comunicação
5.813
4.603 (110) (3.749)
6.557
Sobressalente e ferramentas
80
2.011
(270)
1.821
Benfeitorias imóveis
de terceiros
52
607
(24)
635
Total imobilizado
35.030 42.141 (558) (15.056) 61.557
Saldo
Saldo
inicial
final
Depreem 2018 Adições Baixas ciações em 2018
Veículos
71
(15)
56
Máquinas e equipamentos
122
(35)
(11)
76
Computadores e periféricos
28.259
9.063 (1.533) (6.856) 28.933
Moveis, utensílios e instalações
19
4
(3)
20
Equipamentos de comunicação
4.567
4.786 (778) (2.762)
5.813
Sobressalente e ferramentas
247
4
(171)
80
Benfeitorias imóveis
de terceiros
40
24
(12)
52
Total imobilizado líquido
33.325 13.857 (2.322) (9.830) 35.030
Em 2019 não foram observados indicativos de “impairment” para as contas do
imobilizado. A Administração da Companhia está trabalhando no levantamento
do ativo imobilizado e na elaboração de controles efetivos para a emissão de
relatório com a composição dos ativos imobilizado no módulo de imobilizado, de
forma a demonstrar uma base eficaz toda a composição dos ativos e seus
saldos, devidamente reconciliado com a posição contábil, assim como a
depreciação está sendo estudada para atender o CPC 27 - Ativo Imobilizado,
que determina a revisão anual da vida útil de seus ativos imobilizados e
respectivos ajustes das taxas de depreciação para refletir a vida útil estimada.
A Administração estima que esse trabalho estará concluído até o encerramento
do corrente exercício social. 7. Direito de uso sobre contratos de
arrendamentos a pagar: Adoção inicial: A Companhia adotou em 1º de janeiro
de 2019, data da transição, as diretrizes do IFRS16/CPC06 (R2) - “Operações de
Arrendamento Mercantil”, que determina o reconhecimento, a partir da data da
transição, do direito de uso do ativo arrendado e o passivo dos pagamentos
futuros para todos os contratos de arrendamento mercantil ou operações com as
mesmas características de um arrendamento, e que inclui o direito de controlar
e obter os benefícios sobre o uso de determinado ativo (específicos), a menos
que sejam enquadrados por algum tipo de isenção. A Administração avaliou os
impactos da nova norma e optou pela abordagem retrospectiva simplificada.
Essa abordagem não impacta em lucros acumulados (patrimônio líquido) na
data da adoção inicial, sendo os efeitos apresentados a partir de 1° de janeiro de
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serão mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes,
descontados à taxa incremental sobre os seus empréstimos. Os ativos de direito
de uso serão mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado
pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento antecipados ou
acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no
balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. Isenções
adotadas pela Companhia: A Companhia aplicou os seguintes expedientes
práticos e isenções: (i) Definição de contrato de arrendamento na transição: a
Companhia aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 a todos os contratos celebrados
vigentes de 1º de janeiro de 2019 que foram identificados como arrendamentos
de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16. (ii) Contratos cujo prazo remanescente
na data da adoção era igual ou inferior a 12 meses: a Companhia continuou
reconhecendo os pagamentos de arrendamento associados a esses
arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo do
arrendamento. (iii) Contratos para os quais os ativos subjacentes eram de baixo
valor: a Companhia continuou reconhecendo os pagamentos de arrendamento
associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo do
prazo do arrendamento. (iv) Aplicação de uma taxa de desconto única à carteira
de arrendamentos com características razoavelmente similares (tais como os
arrendamentos com prazo de arrendamento remanescente similar para uma
classe similar de ativo subjacente). (v) A Companhia analisou dentro das
operações que se enquadram no escopo da norma os efeitos relativos às
contingências e riscos de “impairment” e não identificou impactos. Impactos no
balanço patrimonial na adoção inicial. O principal impacto da adoção da nova
norma está relacionado às operações de arrendamento mercantil-direito de uso,
além do arrendamento do imóvel administrativo. A tabela a seguir apresenta os
efeitos no balanço patrimonial da adoção da nova norma em 1° de janeiro e 31
de dezembro de 2019:
Efeito do IFRS 16 no balanço patrimonial
Ativo
Passivo
01/01/2019 31/12/2019
01/01/2019 31/12/2019
Circulante
- Circulante
Passivos de
- arrendamentos
1.245
2.261
Não circulante
Não circulante
Direito de uso
Passivos de
dos ativos
5.532
8.049 arrendamentos
4.287
4.267
Amortização
Patrimônio
acumulada
(1.710) líquido
Resultados
acumulados
(189)
Total
5.532
6.639 Total
5.532
6.639

Demonstração da mutação do patrimônio líquido
Capital Reserva Lucros a
Legal destinar
Notas social
4.000
800
16.937
6.832
(10)
- (6.416)
4.000
800
17.343
14 11.584
(800) (10.784)
2.495
234
(234)
14.1
- (8.820)
15.584
234
-

Saldos em 1º/01/2018
Lucro líquido do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Dividendos distribuídos
Saldos em 31/12/2018
Aumento do capital social
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Dividendos
Saldos em 31/12/2019

Total
21.737
6.832
(10)
(6.416)
22.143
2.495
(8.820)
15.818

a) Política contábil e premissas para o reconhecimento: O direito de uso dos
ativos e o passivo dos arrendamentos são reconhecidos pelo valor futuro das
contraprestações assumidas no contrato, trazidos ao valor presente líquido.
O direito de uso dos ativos é amortizado em bases lineares pelo prazo vigente
do contrato no resultado do exercício na linha competente a sua natureza
(“Custo dos produtos vendidos”, “Despesas Administrativas” e “Despesas
Comerciais”), assim como as despesas de juros, correspondentes à amortização
do ajuste ao valor presente líquido dos contratos, são alocadas no “Resultado
financeiro”. A depreciação do ativo de direito de uso é calculada pelo método
linear de acordo com o prazo remanescente de cada contrato. A Companhia
reconhece seu ativo de direito de uso e passivo de arrendamentos considerando
as seguintes premissas: (i) Operações com contratos firmados por mais de 12
meses entram no escopo da norma. A Companhia avaliou os aspectos de
renovação em sua metodologia e por não identificar aspectos de renovação
optou por não considerar as renovações do contratos, haja visto que os ativos
envolvidos em sua operação não são indispensáveis para a condução de seus
negócios, podendo ser substituídos ao término do contrato por novos ativos
adquiridos ou por outras operações que não as mesmas pactuadas. (ii) Contratos
que envolvam o uso de ativos subjacentes de baixo valor. (iii) Considera-se
somente operações que envolvam ativos específicos definidos no contrato
ou de uso exclusivo ao longo do período do contrato. (iv) Inclusão dos impostos
recuperáveis na definição das contraprestações assumidas dos contratos em
que seja aplicável. (v) A metodologia utilizada na apuração do valor presente
líquido dos contratos corresponde ao fluxo de caixa das contraprestações
assumidas descontadas pela taxa de desconto definida para a classe do ativo.
(vi) A taxa de desconto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi
baseada nas taxas de juros livres de riscos observadas no mercado brasileiro e
ajustadas à realidade da Companhia, para as operações de arrendamento de
terras florestais e de imóveis administrativos foi 3,50%. As taxas foram obtidas
por operações financiamentos para ativos dessas classes por meio de
sondagens junto aos bancos que atendem à Companhia, líquidas de inflação.
(vii) A remensuração para refletir qualquer reavaliação ou modificações do
arrendamento será feita no mês de aniversário de um ano de cada contrato
(reset), na qual a Companhia avaliará a necessidade de reajustes nos
pagamentos mensais e anuais e, caso aplicável, os reajustes serão realizados
no ativo contra o passivo de arrendamentos. As operações de arrendamento da
Companhia em vigência em 31 de dezembro de 2019 não possuem cláusulas de
restrições que imponham a manutenção de índices financeiros, assim como não
apresentam cláusulas de pagamentos variáveis que devam ser consideradas,
ou cláusulas de garantia de valor residual e opções de compra ao final dos
contratos.
8. Intangível:
2019 2018
Sistemas de software
815
363
Amortização do período
(269) (112)
Total
546
251
O Intangível reflete os custos com direitos de uso de software e estão sendo
amortizados a taxas lineares atribuídas à vida útil de geração de benefícios
futuros. Em 2019 não foram observados indicativos de “impairment” para as
contas do intangível.

Demonstração de fluxo de caixa
Nota
Atividades operacionais
Lucro líquido antes o Imposto de Renda
e Contribuição Socail
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Amortização arrendamento mercantil direito de uso
Provisão de férias e encargos
Resultado na baixa de bens
Resultado financeiro
Provisão perda estimada de liquidação duvidosa
Apropriação juros e encargos
arrendamento mercantil - direito de uso
Outras

Modalidade
Empréstimos
Financiamento
Leasing
Leasing
Capital de giro
Leasing
Capital de giro
Financiamento
Empréstimos
Leasing
Leasing
Capital de giro
Leasing
Financiamentos

16

15.056

9.873

16

1.710
206
558
4.996
987

29
2.305
274

189
53
31.343
(1.833)
(14)
(62)
39
9
(95)
(90)
2.183
1.497
70
33.047
(3.790)

23.796
(2.057)
(22)
51
(6)
(4)
983
(10)
22.731
(3.626)

(4.528)
24.729

19.105

70
(42.141)
(546)
(607)

(57)
(13.856)
(139)
-

(43.224)

(14.052)

18

21

Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros e encargos sobre empréstimos
e financiamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de investimentos
Aquisições de itens do ativo imobilizado
Aquisições de itens do ativo intangível
Gastos com imóveis de terceiros
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
Atividades de financiamento
Pagamentos de arrendamento mercantil- direito de uso
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Distribuição de dividendos
14.1
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(Redução)/aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa
1RLQ¯FLRGRSHU¯RGR
1RILPGRSHU¯RGR
(Redução)/aumento líquido em caixa
e equivalentes de caixa

1.710
21.258
(8.820)

3.874
(6.416)

14.148

(2.542)

(4.347)
6.091
1.744

2.511
3.580
6.091

(4.347)

2.511

9. Fornecedores:
2019 2018
Fornecedores de Serviços
307
142
Fornecedores de material de consumo
71
27
Fornecedores de Equipamentos
2.487 1.224
Fornecedores nacionais
103
78
Total
2.968 1.471
Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.
O prazo médio de pagamento dos fornecedores é de 28 dias, prazo esse
considerado como parte das condições comerciais normais e inerentes da
Agasus, por esse motivo, não foi aplicado qualquer ajuste a valor presente.
10. Obrigações tributárias:
2019 2018
Impostos federais: IRPJ & CSLL
2.280 1.759
3,6 &2),16
491
163
ICMS
28
29
Tributos retidos federais
13
27
Outros impostos a pagar
1
2
Total
2.813 1.980
11. Obrigações trabalhistas: Reconhecido no balanço os passivos oriundos de
eventos passados relacionados diretamente ao custo da folha de pagamento.
A Agasus, reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados
para os funcionários, a qual é vinculada ao alcance de metas operacionais e
objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada exercício.
A provisão de férias tem como base, o reconhecimento dos períodos aquisitivos
vencidos e proporcionais adquiridos pelos funcionários até a data do
encerramento das demonstrações financeiras. O cálculo tem como base a
remuneração de cada funcionário na data do encerramento do balanço,
acrescido dos encargos sociais pertinentes.
2019 2018
FGTS
38
22
Participação no resultado
511
217
Férias1/3 constitucional e encargos
500
294
,166
136
72
Total
1.185
605

Taxas
PRÉ 8,60 %aa
PRÉ 22,05 %aa
PRÉ 0,47<17,06>% aa
PRÉ 13,36<14,76>% aa
PRÉ 17,32% aa
PRÉ 10,93% aa
PRÉ 10,10% aa
PRÉ 4,00% aa
PRÉ 6,31% aa
PRÉ 15,39<29,40>% aa
PRÉ 19,02<25,02>% aa
PRÉ 17,49% aa
PRÉ 13,79<21,32>% aa
CDI+12,00% aa

Os contratos de Leasing e o financiamento de veículo são garantidos por
alienação fiduciária, tendo os bens adquiridos como garantia e o capital de giro
garantido com aval. 13. Instrumentos financeiros: a) Gestão do risco de
capital: A Administração da Companhia administra seu capital para assegurar
que possa continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que
maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas
operações, por meio da otimização do saldo das obrigações e do patrimônio.
b) Risco de crédito e de aplicação de recursos: É o risco de a contraparte de um
negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou
contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está
exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente
com relação às contas a receber) e de aplicação de recursos, incluindo depósitos
em bancos e instituições financeiras, transações cambiais, aplicações
financeiras e outros instrumentos financeiros contratados. Em 31 de dezembro
de 2019, o valor máximo exposto pela Companhia ao risco de crédito
corresponde ao valor contábil das contas a receber de terceiros, demonstrado na
nota explicativa nº 5. Quanto ao risco de aplicação de recursos, o valor exposto
pela Companhia corresponde substancialmente aos saldos de depósitos
bancários à vista, com valores descritos na nota explicativa nº 4. O risco de
crédito nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas
específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e estabelecimento de
limites de exposição por cliente, os quais são revisados periodicamente. c) Risco
de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos,
administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de
liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido
cumprimento de suas obrigações. d) Instrumentos financeiros não derivativos:
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui os seguintes instrumentos
financeiros não derivativos: Instrumentos financeiros básicos: Os instrumentos
financeiros incluídos nesse grupo são saldos provenientes de transações
comuns, como contas a receber, fornecedores, empréstimos e financiamentos,
aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa mantidos pela Companhia.
Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, quando
aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das
despesas e receitas é reconhecida no resultado do exercício. O quadro a seguir
demonstra o saldo dos instrumentos financeiros mantidos pela Companhia em
31 de dezembro:
2019
2018
Instrumentos financeiros básicos:
Ativos financeiros:
Caixa e equivalentes de caixa
1.744
6.091
Contas a receber - terceiros
6.019
6.568
Outras contas a receber
3.581
Total ativos financeiros
11.344 12.659
Passivos financeiros:
Fornecedores
2.968
1.471
Empréstimos com partes relacionadas
359
Arrendamento mercantil - direito de uso
6.528
Empréstimos e financiamentos
50.241 21.912
Total passivos financeiros
60.096 23.383
14. Patrimônio líquido: O Capital Social da Companhia em 31 de dezembro de
2019 é de R$ 15.584, dividido em 4 milhões de quotas todas normativas, e sem
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. Em decorrência da venda
da Agasus, foi efetuado ao longo de 2019 novo aumento de capital, no montante
de R$ 11.584, mediante capitalização dos lucros acumulados do exercício
encerrado em 2018. A reserva legal é constituída a partir de maio 2019 após
aquisição da companhia pela 220 Capital a razão de 5% do lucro líquido findo em
31/12/ 2019 limitado a 20% do capital social.
2019 2018
220 Capital Investimentos e Participações S.A.
100%
15.584
14.1. Dividendos: Os dividendos distribuídos acumulados até o fim do exercício
de 2019 somam a quantia de R$ 8.820 e tem por base o próprio exercício sendo
distribuído a título de antecipação efetivadas e formalizadas em distribuição de
dividendos ao final do respectivo exercício.
2019
2018
15. Receita operacional líquida:
Receita com prestação de serviços
45.233 35.336
Receita com vendas
1.099
3.913
(-) Tributos incidentes sobre as vendas
(1.773) (1.321)
(-) Devoluções de vendas
(19)
(12)
44.540 37.916
16. Custo dos produtos e mercadorias vendidas:
2019
2018
Custo dos bens e serviços vendidos
6.113
6.224
Despesas com benefícios a empregados
446
109
Despesas com encargos sociais
413
68
Depreciação e amortização
14.401
9.863
21.373 16.264

2018
11.315
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Contas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Créditos diversos
Despesas antecipadas
Cauções
Dividendos não pagos
Fornecedores
Outras contas a pagar

12. Empréstimos e financiamentos:
Instituição financeira
%1'(6
Aymore
Daycoval
+3
Itaú
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Bradesco
Bradesco
Safra
Safra
Santander
Banco ABC
Total

2019
7.588

Passivo
circulante
1.289
13
1.427
1.399
1.530
605
800
375
1.488
318
1.105
70
11.881
865
23.165

2019
Passivo
não circulante
967
1.625
552
881
1.392
1.267
625
1488
846
322
15
16.591
505
27.076

Passivo
circulante
1.533
41
1.183
2.920
1.353
587
73
2.822
10.512

17. Despesas administrativas e gerais:
Salários e benefícios com empregados
Despesas com manutenção e funcionamento
Despesas com depreciação e amortização
Despesas com encargos sociais
18. Despesas comerciais:
Provisão para devedores duvidosos PDD
Perdas com créditos incobráveis
Salários e encargos sociais
Despesas com vendas marketing e publicidade
19. Outros resultados operacionais:
Receita com ressarcimento por perda, furto ou extravio
Receita com ressarcimento por danos - peças e serviços
Reversão de perda estimada de crédito liquidação duvidosa
Recuperação de despesas
Residual na baixa por perda, furto ou extravio
Resultado na baixa de imobilizado - sucateamento
20. Resultado financeiro:
Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Rendimento de aplicação financeira
Multas contratuais ativas

2018
Passivo
não circulante
2.426
13
1.093
3.681
495
306
14
3.372
11.400
2019
2.615
2.435
27
733
5.810
2019
1.168
110
2.945
1.169
5.392
2019
307
352
291
4
(77)
(42)
835
2019

2018
2.869
2.080
12
859
5.820
2018
397
27
1.327
107
1.858
2018
257
235
104
(243)
353
2018

12
61
155
54
282

3
62
184
249

Despesas financeiras
Tarifas bancárias
Juros e multas passivas
Imposto sobre operações financeiras
Descontos concedidos
Encargos sobre leasing e arrendamento mercantil
Encargos sobre empréstimos - capital de giro
(QFDUJRVVREUHILQDQFLDPHQWR%1'(6
Encargos sobre mútuos

(393)
(154)
(278)
(161)
(65)
(26)
(17)
(2)
(3.636) (2.190)
(604)
(287)
(245)
(348)
(40)
(3)
(5.278) (3.171)
Resultado financeiro
(4.996) (2.922)
21. Outros créditos - Partes relacionadas:
2019
2018
Contas a receber cedidos
1.398
Dividendos não pagos
2.183
Total
3.581
22. Eventos subsequentes: Emissão de debentures: Em 10 de janeiro de
2020, a Agasus realizou a 1ª emissão de 5.000 debêntures, totalizando o
montante de R$50 milhões, sendo 3.000 debêntures da primeira série e 2.000
da segunda série, todas com valor nominal unitário de R$10 mil na data de
emissão. O prazo de vigência da debênture é de: (i) 48 meses para a primeira
série amortizadas mensalmente a partir do sétimo mês e vencendo em 10 de
janeiro 2024; e (ii) 72 meses para a segunda série, amortizadas de maneira
crescente a partir de fevereiro de 2023 e vencendo em 10 de janeiro 2026.
Impacto do Covid-19: Desde que teve início a crise do COVID-19 (corona
vírus), foi adotado um plano de contingenciamento conduzido por uma equipe
multidisciplinar que trabalha pela prevenção e, também, para conter a
proliferação de forma mais assertiva em caso de confirmação da doença, bem
como da continuidade dos seus negócios. A Companhia informa ainda que
atendeu às determinações das autoridades competentes e implantou os
VHJXLQWHV SURFHVVRV HP VXDV GHSHQG¬QFLDV  ڞ4XDUHQWHQD SDUD RV FDVRV GH
ULVFRV H KRPH RIILFH SDUD TXDVH WRWDOLGDGH GRV FRODERUDGRUHV  ڞ7UDQVSRUWH
particular corporativo para os colaboradores de atividades essenciais na
RSHUD©¥RGDFRPSDQKLDڞ+LJLHQL]D©¥R[DRGLDFRPFORURQRVFRUUHGRUHVH
PDLRUHV PRYLPHQWD©·HV  ڞ/LPSH]D GH PD©DQHWDV H SRQWRV GH PDLRUHV
FRQWDGRVGHKRUDHPKRUDڞOFRROHPJHOHPWRGRVRVVHWRUHVHڞ7HVWDJHP
em massa nas dependências da companhia para todos colaboradores de
atividades essenciais da companhia através da parceria com entidades
IRUQHFHGRUDVGHSODQRGHVD¼GH ODERUDWµULRVFO¯QLFRV 1HVWHPRPHQWRGDGDD
incerteza do cenário, não é possível mensurar os impactos econômicos futuros
no resultado da Companhia. Contudo, algumas medidas oficializadas pelo
Governo Federal poderão minimizar eventuais impactos no desempenho
HFRQ¶PLFR ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD D VDEHU  ڞ3RVWHUJD©¥R GH LPSRVWRV
UHODFLRQDGRVDIROKDGHSDJDPHQWRGRVIXQFLRQ£ULRV ,166)*76 GRVPHVHV
de competência de março a junho de acordo com as MP’S publicadas.
ڞ3RVWHUJD©¥RGHLPSRVWRVIHGHUDLV3,6(&2),16GRVPHVHVGHFRPSHW¬QFLD
de março a junho de acordo com as Medidas Provisórias publicadas.
A Companhia está na cadeia de fornecimento de tecnologia: Equipamentos de
informática para usuários em home office. Apesar da incerteza econômica,
a companhia mantém suas receitas em alta, haja vista a grande demanda de
mercado por locação de computadores para equipes em corporações que
aderiram parcial ou integralmente o home office para o período da pandemia.

Diretoria
Diego Peron Fernandes Rosa - Diretor Presidente
Aos Cotistas e Administradores Agasus S.A. São Paulo - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Agasus
S.A. (“Agasus” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Agasus S.A. em 31 de dezembro de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião com ressalva: Conforme descrito na nota 6 às demonstrações
financeiras, a Companhia não possui relatório de composição de ativos imobilizado
extraído do módulo de imobilizado reconciliado com os saldos contábeis e a
depreciação está sendo calculada considerando as taxas fiscais vigentes, não
atendendo o CPC 27 - Ativo Imobilizado, que determina a revisão anual da vida útil
de seus ativos imobilizados e respectivos ajustes das taxas de depreciação para
refletir a vida útil estimada. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, não
foi possível mensurar os efeitos de possíveis ajustes que seriam necessários, caso
a composição de ativos imobilizados estivesse adequada e a avaliação da real
YLGD¼WLOWLYHVVHVLGRHIHWXDGD1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDV
QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD 1RVVDV UHVSRQVDELOLGDGHV HP
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.

Valdomiro Teodoro da Luz - Contador CRC 1SP122795/O-5

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas das demonstrações financeiras: 1RVVRVREMHWLYRVV¥RREWHUVHJXUDQ©DUD]R£YHO
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos - Auditoria dos distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
valores correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas por outro auditor de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
independente que emitiu relatório, em 14 de junho de 2019, com uma opinião com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
ressalva pelos seguintes aspectos: (i) ressalva considerando que o controle distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
sistemático apresentado dos bens de imobilizado e intangível, não demonstrou de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
forma eficaz as informações por item, não possibilitando confronto com os possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
controles administrativos; (ii) ressalva referente a não destinação do montante de dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
R$ 17.343 contabilizado em reserva de lucros a destinar, conforme art. 199 da lei parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
n. 6.404/1976. Responsabilidades da administração e da governança pelas de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e ao longo da auditoria. Além disso:  ڞ,GHQWLILFDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
IUDXGHRXHUUR1DHODERUD©¥RGDVGHPRQVWUD©·HVILQDQFHLUDVDDGPLQLVWUD©¥R« relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade RPLVV¥R RX UHSUHVHQWD©·HV IDOVDV LQWHQFLRQDLV  ڞ2EWLYHPRV HQWHQGLPHQWR GRV
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o RSLQL¥R VREUH D HILF£FLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD  ڞ$YDOLDPRV D

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
FRQW£EHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJD©·HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUD©¥R&ڞRQFOX¯PRVVREUH
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
LQDGHTXDGDV 1RVVDV FRQFOXV·HV HVW¥R IXQGDPHQWDGDV QDV HYLG¬QFLDV GH
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
RSHUDFLRQDO  ڞ$YDOLDPRV D DSUHVHQWD©¥R JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH¼GR GDV
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP03 4519/O-6
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BNDES lança plano de
estímulo à aposentadoria
REUNIÃO
A ministra Tereza Cristina, em reunião de videoconferência
com ministros e secretarios de agricultura das américas, disse
que o setor agropecuário está sob grande pressão para manter o
abastecimento de alimentos, mas segue demonstrando sua resiliência: “A recuperação estará associada ao setor agropecuário,
mas precisamos melhorar as condições no campo, onde está concentrada a pobreza do mundo. Não podemos voltar à situação anterior à pandêmica, e sim, teremos que evoluir para um sistema
mais justo que não recompense a ineficiência”, afirmou a ministra brasileira.
CONECTIVIDADE
Conectividade no Campo – para permitir a aplicação de recursos na área de telefonia móvel no campo tramita no senado o
PL 172/2020. Relator da medida aprovada na Câmara dos Deputados (PL 1481/07), o deputado Vinicius Poit (Novo-SP) ressaltou que o recurso do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust) – cerca de R$ 21,8 bilhões acumulados – deve estimular “os serviços de telecomunicações”
SENADO
Projetos de lei para fortalecer o agronegócio e beneficiar os
produtores rurais em meio à crise do Coronavírus foram apresentados nos últimos meses ao Senado. No PL 2.940/2020, a
senadora Kátia Abreu propõe a autorização de prorrogação das
operações de crédito rural nas modalidades comercialização,
custeio e investimento.
AGRO.BR
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
realizou, na quinta (16), uma reunião virtual para apresentar as
novas ações do projeto Agro.BR às empresas participantes da
iniciativa. O projeto é uma parceria da CNA com a Apex Brasil,
que engloba ações de internacionalização e promoção comercial
de produtos brasileiros do agro. Com três meses de atuação, o
Agro.BR já conta com 263 inscritos.
SAFRA SP
A colheita de grãos na safra (SP) 2019/20 deve somar 10,3
milhões de toneladas, o que representa acréscimo de 7,7% em
relação à safra anterior, o bom resultado é consequência do aumento de produção estimado para amendoim (+31,3%), arroz
(+4,8%), café (+33,2%), feijão de inverno sem irrigação (+3,7%),
milho safrinha (+0,4%) e soja (+16,4%), informou a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
BIOECONOMIA
Iniciativa da Frente Parlamentar da Bioeconomia, o evento
ressaltou o importante papel da emergente bioeconomia para o
país. “Não tenho dúvida de que o Brasil tem um potencial enorme
para ser protagonista no cenário global da bioeconomia. Temos
oportunidades em diferentes setores”, afirmou o presidente Celso
Moretti no seminário virtual “Bioinsumos: competitividade, inovação e sustentabilidade na agricultura brasileira”, promovido
pela Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia.
IICA
Os Vice-ministros e subsecretários de agricultura de vários
países da América Latina e do Caribe (ALC), outras autoridades
agrícolas e representantes de empresas mantiveram um diálogo
virtual para promover ações conjuntas diante dos desafios de segurança alimentar apresentados pela covid-19 agora e na pós-pandemia. A reunião foi patrocinada pelo Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA), com sede em San José
na Costa Rica.
PERMUTA
Os produtores de café que precisam irrigar as lavouras e querem investir em sistemas que aumentam a produtividade têm a
opção de financiar os equipamentos com a própria colheita. A
operação está disponível na empresa Hydra Irrigações, em Linhares, e é chamada de “Barter”. Por meio dessa modalidade de
financiamento, o produtor pode obter equipamentos ou até mesmo um sistema completo de irrigação, sem necessidade de buscar crédito com instituições bancárias.
RECUO
A produção de frutas cítricas na União Europeia deverá cair
11% na safra 2019/2020. A estimativa é de um relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), que aponta um volume total de 254 milhões de caixas
de 40,8 kg equivalentes de citrus colhidos naquela região.
ALGODÃO
Apesar de uma conjuntura global tumultuada, que inclui os
impactos da pandemia do novo coronavírus no crescimento da
economia mundial, a derrubada do preço do petróleo - matéria
prima para a fabricação de fibra sintética - e as incertezas em
torno das consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos, as projeções para o setor algodoeiro brasileiro são
bastante positivas, aponta o Outlook Fiesp 2029.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lança, na segundafeira (20), um plano de estímulo à aposentadoria para seus servidores. Na avaliação do banco,
o PEA BNDES 2020 tem potencial para atingir aproximadamente 10% dos 2.623 empregados
do seu quadro atual. O prazo de
adesão será de 27 de julho a 21
de agosto deste ano.
De acordo com o BNDES,
estão aptos a aderir ao plano os
empregados do quadro próprio
que tenham menos de 75 anos e
já estejam aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou tenham completado, até 30 de junho deste ano,

as condições necessárias para se
aposentar pela instituição.
O PEA BNDES 2020 prevê
desligamentos na modalidade
de demissão consensual prevista na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), que
oferece 50% do aviso prévio
indenizatório e 20% sobre o
saldo para fins rescisórios do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Na adesão, o empregado receberá do
banco um incentivo financeiro equivalente a 0,6 salário
para cada 30 dias que faltarem para a obtenção do benefício integral de complementação de aposentadoria pela Fundação de Assistência e Previdên-

cia Social do BNDES.
O BNDES adiantou que
quem for desligado por meio do
PEA vai continuar vinculado ao
Plano de Assistência e Saúde
(PAS), que se se estende aos seus
dependentes.
Economia
Pelos cálculos do banco,
caso todos os empregados elegíveis optem pelo PEA BNDES
2020, haverá uma economia nominal anual de aproximadamente R$ 190 milhões, valor que
pode chegar a R$ 950 milhões
em cinco anos.
Transição
Junto com o plano, os em-

pregados terão à disposição o
programa Novos Tempos, que é
um ciclo de palestras de preparação à aposentadoria realizado
por uma consultoria especializada. A intenção é auxiliar na transição de carreira dos empregados que aderirem ao plano.
O empregado participará
também, antes do desligamento, de um ciclo de transmissão do conhecimento, organizado pela Área de Gestão de
Pessoas e Cultura Organizacional do Banco. A medida é
para fazer o compartilhamento de experiências e o treinamento do corpo funcional nas
atividades específicas desenvolvidas. (Agência Brasil)

Covid-19: mortes no interior de SP
ultrapassam as da Grande São Paulo
Pela primeira vez, desde o
início da pandemia, o interior
paulista ultrapassou a região da
Grande São Paulo [excluída a
capital paulista] em número de
óbitos provocados pelo novo
coronavírus. A informação foi
divulgada na segunda-feira, (20)
pelo secretário de Desenvolvimento Regiona, Marco Vinholi.

O interior contabilizou
5.612 óbitos, ultrapassando os
5.318 registrados na região metropolitana. Até este momento o
estado contabiliza 19.788 mortes no total, sendo 8.858 delas
ocorridas na capital.
Em relação aos casos, o interior alcançou o número registrado na capital. “O interior al-

cançou o número de casos da
capital. São 40% de casos no
interior hoje e 40% na capital,
com 166 mil em cada uma dessas regiões. Essa evolução veio
se dando ao longo do último período”, disse Vinholi. O restante está na Grande São Paulo. O
estado registrou 416.434 casos
confirmados do novo coronaví-

rus até agora.
Ainda segundo o secretário,
o estado contabilizou, na última
semana, uma queda de 17% nos
números de novos casos de infecção pelo novo coronavírus.
“Isso representa uma evolução
dada no Plano São Paulo e dos
indicadores do estado no último
período”, disse. (Agência Brasil)

Defesa diz que Flávio Bolsonaro não
teve conhecimento sobre vazamento
A defesa do senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ)
disse na segunda-feira, (20)
que o parlamentar não teve conhecimento sobre o suposto
vazamento de informações da
Operação Furna da Onça, da
Polícia Federal (PF), deflagrada em 2018 para apurar desvios na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj).
O senador prestou depoimento nesta segunda-feira ao
procurador Eduardo Benones,

do Ministério Público Federal
(MPF), em Brasília, na condição
de testemunha. Antes de ser eleito para o Senado, Flávio Bolsonaro ocupava o cargo de deputado estadual.
A investigação sobre o suposto vazamento foi aberta após
reportagem afirmar que um delegado da PF teria antecipado
informações sobre a investigação a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Alerj. A denúncia foi feita pelo empresário

Paulo Marinho, suplente do senador e pré-candidato à prefeitura do Rio nas eleições deste
ano.
De acordo com a advogada
Luciana Pires, nunca chegou ao
conhecimento do senador nenhuma informação sobre a Operação Furna da Onça. “O depoimento durou meia-hora, 40 minutos. As perguntas foram no
sentido se o senador obteve alguma informação sobre o vazamento da Furna da Onça. Ele res-

pondeu categoricamente que
não, nunca teve essa informação”, afirmou.
Ao deixar o Senado após o
depoimento, Flávio Bolsonaro
disse que Marinho quis levantar
suspeitas contra ele para se promover.
“Isso aí é página virada. Espero que o Ministério Público
do Rio e a Polícia Federal tomem as providências com relação as mentiras que ele inventou”, disse. (Agência Brasil)

Ministro da Educação afirma
que está com covid-19
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, afirmou na segunda-feira (20) que teve resultado positivo para o novo coronavírus (covid-19). Em uma postagem nas redes sociais, ele afirmou que manterá isolamento.
“Acabo de receber agora pela
manhã resultado positivo para
covid. Já estou medicado e des-

pacharei remotamente”, postou.
Acabo de receber agora pela
manhã resultado positivo para
COVID. Já estou medicado e
despacharei remotamente.
— Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 20, 2020
Mais cedo, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também
informou ter sido infectado pelo

novo coronavírus. Desde o início
da pandemia, quatro ministros do
governo federal já tiveram diagnóstico positivo para a doença. O próprio presidente Jair Bolsonaro está
infectado e segue em isolamento
no Palácio do Alvorada, residência
oficial, há duas semanas.
Entre os auxiliares do primeiro escalão presidencial, além de

Onyx e Milton Ribeiro, já tiveram a covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).
Em todo o país, mais de 2
milhões casos do novo coronavírus foram confirmados, com
um saldo atual de 79,5 mil óbitos. (Agência Brasil)

Governo do Paraná propõe R$ 100 milhões
para compra de vacina contra o coronavírus
O Governo do Estado apresentou na segunda-feira (20)
uma emenda ao projeto de lei
248/2020, que dispõe sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de
2021, para alocar R$ 100 milhões no caixa da Secretaria de
Saúde para aquisição de vacinas
contra o novo coronavírus.
A iniciativa foi determinada
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior e apresentada
para a Assembleia Legislativa
para assegurar recursos para a
compra futura da medicação, que
atualmente passa por fase de testes de eficácia em estudos de
diversos laboratórios. “Estamos
trabalhando com planejamento e
nos antecipando. É mais uma
medida para proteger os paranaenses”, afirmou o governador.

De acordo com o chefe da
Casa Civil, Guto Silva, a expectativa é que a vacina esteja disponível no início de 2021 e, nesse quadro, o Paraná já estará apto
a iniciar o processo de aquisição.
“Ainda não temos uma vacina testada e comprovada no mercado,
mas evitamos entraves burocráticos. Assim que tivermos uma
resposta definitiva da ciência, o
Paraná terá agilidade para adquirir as vacinas”, destacou.
A proposta foi entregue ao
presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e será encaminhada para a Comissão do
Orçamento, que já avalia outras
124 emendas apresentadas pelo
Poder Executivo e pelos 54 deputados estaduais. “Ainda não
votamos a LDO. Essa proposta
tem o objetivo de fazer uma

emenda, um remanejamento orçamentário para garantir recursos para a compra de vacinas”,
acrescentou Traiano. “É uma precaução importante diante do cenário atual da pandemia”.
Segundo o líder do Governo na Assembleia, deputado
Hussein Bakri, a proposta será
encaminhada com prioridade. “A
emenda mostra que a Secretaria
de Saúde está se preparando para
o momento em que o mundo tiver uma vacina contra o novo
coronavírus. Garantiremos recursos para atender os paranaenses assim que a ciência conseguir disponibilizar um método
eficaz”, disse o deputado.
O Governo do Estado encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2021 em abril deste ano. A peça

prevê uma arrecadação total de
R$ 47,7 bilhões, valor 3,1% maior do que o estimado para 2020,
de R$ 46,2 bilhões – estimativa
que não deve ser correspondida
diante da queda de arrecadação,
que já alcançou R$ 1,5 bilhão.
A LDO para o próximo ano
já prevê uma queda de R$ 2,1
bilhões na receita tributária do
Estado, passando de R$ 38,9 bilhões para R$ 36,8 bilhões.
Todas as 125 emendas já
apresentadas estão com o relator da LDO, deputado Tiago
Amaral, para elaboração do documento final que será votado
pela Comissão do Orçamento.
Como não haverá recesso em
2020, por decisão da Mesa Diretora da Casa, os deputados terão prazo mais amplo para votar
o texto em plenário. (AENPR)

Maia diz que ainda há espaço para
ouvir o governo sobre novo Fundeb
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEMRJ), afirmou na segunda-feira,
(20) que ainda há espaço para
ouvir o governo federal sobre
a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-

lorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) permanente (PEC 15/15).
Na sessão da segunda-feira,
a relatora da proposta, deputada
Professora Dorinha (DEM-TO),
pôde fazer a leitura de seu parecer e, assim, dar início às discussões da matéria em plenário.

“Estamos analisando as propostas do governo. É bom que o
governo esteja participando.
Um ano e meio sem participação do governo, o texto está
muito consolidado, tem muito
apoio, mas isso não significa
que não devemos ouvir o governo”, disse Maia.

O presidente afirmou ainda
que vai aguardar o texto alternativo do governo antes de começar a
votação da matéria. Por se tratar
de PEC, a matéria precisa ser
aprovada por três quintos dos deputados, o que correspondente a
308 votos favoráveis, em dois turnos de votação. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

