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São Paulo adia carnaval e cancela
Parada LGBTQI+ e Marcha Para Jesus
BID: teste em larga escala é fundamental
para retomada de atividades
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Governo do Estado atualiza Plano SP
e estende quarentena até 10 de agosto
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A China determinou aos
Estados Unidos que fechem
seu consulado na cidade de
Chengdu na sexta-feira (24),
reagindo à exigência feita
por Washington nesta semana de que a China feche o
consulado em Houston, uma
deterioração das relações entre as duas maiores economias do mundo.
A ordem de fechar o
consulado de Chengdu, localizado na província de Sichuan, no sudoeste chinês,
foi vista como praticamente recíproca em termos de
escala e impacto, mantendo
a prática chinesa recente de
reações equivalentes às
ações dos EUA.
Pequim havia alertado que
retaliaria, depois de ser surpreendida com um aviso de que
teria 72 horas – prazo encerrado nesta sexta-feira – para
esvaziar o consulado de Houston e ter feito um apelo para
que os EUA a reconsiderassem.
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Distanciamento social
afastou do trabalho 10,1%
da população ocupada

A população ocupada do Brasil afastada do trabalho por causa do distanciamento social causado pela pandemia da covid-19
somou cerca de 8,3 milhões de
pessoas, que representam

Sábado: Sol com
algumas nuvens
durante o dia. À
noite o céu fica
com muitas nuvens, mas não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Céu
nublado com possibilidade de garoa
o dia todo. À noite
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Prévia da inflação oficial fica
em 0,3% em julho, diz IBGE
Página 3

Covid-19
Brasil tem 2.343.366 de infectados e
85.238 mortos. Nas últimas 24hrs
morreram 1.156 pessoas e o número
de recuperados é de 1.592.281

Esporte

Motogp realiza neste final de semana
mais uma etapa em Jerez
Por Járcio Baldi

Previsão do Tempo

10,1%. Os dados são referentes
à semana de 28 de junho a 4 de
julho. Os números significam
queda em relação à semana anterior, quando o índice de afastamento estava em 12,5% (10,3

milhões) e ao período entre 3 e
9 de maio com 19,8% (16,6 milhões). Os dados fazem parte da
Pnad Covid19 semanal, divulgada na sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A população ocupada do país
na semana de 28 de junho a 4 de
julho, que é classificada pelo IBGE
como semana 1 de julho, foi estimada em 81,8 milhões, uma estabilidade em relação à semana anterior, que tinha 82,5 milhões de
pessoas, mas queda em relação à
semana de 3 a 9 de maio, quando
eram 83,9 milhões de pessoas.
A pesquisa mostrou que a população ocupada e não afastada do
trabalho foi estimada em 71,0
milhões de pessoas.
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ano que vem”, disse Covas
hoje, em entrevista coletiva no
Palácio dos Bandeirantes, sede
do governo paulista. “Tanto as
escolas de samba quanto os
blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade de realização do carnaval em fevereiro
do ano que vem”, acrescentou
o prefeito.
O adiamento dos desfiles e
demais festejos carnavalescos
vale para a capital.
Segundo Covas, no ano
passado, o carnaval atraiu 120
mil pessoas para o sambódromo
paulistano, gerando R$ 227 milhões para a prefeitura. Já o carnaval de rua juntou, durante três
fins de semana, 15 milhões de
pessoas, gerando R$ 2,75 bilhões.
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Unicef lança guia para
ajudar crianças a manter
o aprendizado
Página 4

Apenas três dias após ser
operado para a colocação de
pinos metálicos para estabilizar uma fratura no braço, o atual campeão Marc Márquez foi
considerado apto a correr o
Grande Prêmio de Andalucia,
no mesmo circuito que o piloto sofreu o acidente, Jerez.
O piloto passou por testes na
clínica médica da organização e
realizou todos os movimentos
necessários para a pilotagem sem
que houvesse qualquer limitação
ou dor. O manager da equipe,
Alberto Puig, afirmou que o piloto está livre para fazer o que
deseja, aquilo que o deixaria mais
tranquilo internamente e que a
equipe o apoiará na decisão. Segundo Puig, Marc não treinou na
sexta feira, entrando em pista
apenas nos classificatórios de
sábado. “Não faz sentido pilotar
nos treinos livres de sexta, apenas estressaria mais a lesão”.
Marc afirmou que sente um

pouco de dor, mas apenas no sábado saberá como se sente pilotando a moto. “Veremos como
ficará o braço após o treino e
então pensaremos no próximo
passo” declarou o campeão.
O fato curioso da semana foi
que os mecânicos do campeão já
haviam deixado Jerez, mas com
a decisão do piloto tiveram que
retornar. Márquez circulou com
uma “scooter” pela área do paddock. Moralmente, o retorno do
espanhol é uma vitória. É uma
pressão sobre seus adversários
que não estão lesionados. Danilo Petrucci afirmou que Márquez
não precisa estar 100% para marcar pontos importantes pelo título. A última queda do campeão em
corridas havia sido há mais de um
ano, em Austin, e por um problema técnico e não falha sua. Outros dois pilotos lesionados, Alex
Rins e Cal Crutchlow também
foram liberados a disputar o GP.
Maverick Viñales, da Yamaha,
afirmou novamente que Márquez
ainda é o favorito ao título. “Te-
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China manda
EUA
fecharem
consulado em
Chengdu em
retaliação

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na
sexta-feira, (24) o adiamento
do carnaval e o cancelamento
de eventos tradicionais, como
a Marcha para Jesus e a Parada LGBTQI+, por causa da
pandemia
do
novo
coronavírus.
A nova data para o carnaval ainda não foi definida. O
prefeito informou que os festejos só deverão ocorrer a partir de maio, evitando o mês de
junho para não coincidir com
as festas de São João, muito
concorridas no Nordeste do
país. As datas mais prováveis
para o carnaval seriam o fim
de maio ou o início de julho.
“Batemos o martelo e
estamos adiando o carnaval do

Franco Morbidelli
mos que trabalhar ainda mais forte e melhor, se quisermos superá-lo, isso é o mais importante”.
Seu companheiro Valentino Rossi quer ter um final diferente para
a prova desse domingo. Há uma
semana abandonou com um problema técnico e o motor de sua
moto foi enviado ao Japão para
ser analisado. O italiano afirmou
ser muito estranho correr duas
vezes no mesmo circuito e es-

pera melhorar os problemas de
falta de aderência de sua moto.
“Fizemos algumas modificações
na moto e meu ritmo agora é semelhante aos da ponta” afirmou.
Jack Miller, da Pramac Ducati,
disse que apesar de ser uma prova no mesmo circuito, com apenas uma semana de intervalo,
será uma corrida totalmente diferente, pois as condições de
temperatura, vento e aderência

serão completamente diferentes e talvez a mesma escolha de pneus não funcione
como na prova anterior.
Nos treinos de sexta feira,
Nakagami, da LCR Honda, fez
o melhor tempo do dia. O japonês declarou que a equipe utilizou os dados da moto
de Márquez para fazer os
ajustes na sua, melhorando
seu desempenho. Crutchlow
e Rins, apesar de liberados
a correr, ficaram com as
duas últimas posições e ambos com muitas dores devido às lesões. Rins esperava
não sentir tanto e se continuar assi m o espanhol disse
que provavelmente não terá
condições de disputar a prova
no domingo.
Na MotoE Eric Granado
continua em grande forma, ficando com o segundo melhor
tempo a 0,03s de Aegeter. A
etapa será transmitida a partir
das 9h da manhã de domingo
pela FOX Sports.

Felipe Fraga retorna à Europa e disputa
abertura do GT World Challenge em Ímola
Após anos de sucesso e
conquistas na Stock Car, Felipe Fraga disputa em 2020
sua primeira temporada
completa nas competições
de GT pelo mundo. Sua primeira corrida após a pausa
por conta da pandemia de
covid-19 será o GT World
Challenge Europe, que começa neste sábado (25) em
Ímola, na Itália. Fraga estará mais uma vez com a equipe oficial da Mercedes no
torneio, a AKKA ASP Team.
O campeão da Stock Car em

2016 correrá pelo segundo ano
consecutivo no campeonato
mundial de GT e pretende retomar o caminho dos pódios e vitórias no endurance.
“Estou muito feliz por voltar a competir na Europa depois desse longo período em
que o mundo todo ficou sem
corridas. Agradeço todos que
me ajudaram a vir do Brasil
para cá, especialmente a todos da Cimed. Fiz testes com
o carro em Spa-Francorchamps e ele é realmente
muito rápido”, diz Fraga, que

está focado em sua carreira
internacional.
O piloto tocantinense também aguarda o retorno das
competições do WEC (World
Endurance Championship) neste segundo semestre. O piloto
de 25 anos, inclusive, correrá
nas 24 Horas de Le Mans, que
foi remarcada para 19 de setembro. Fraga, inclusive, já
voltou a testar o Porsche 911
RSR da Team Project 1 justamente no circuito belga com dois
dias de treinos.
No início de 2020, Fraga li-

derou boa parte 12 Horas de Bathurst com equipe Mercedes
AMG GruppeM. Ele também
competiu nas 6 Horas de Austin,
onde conseguiu o quinto lugar no
grid com o Porsche no WEC.
Neste final de semana, Fraga terá os pilotos Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy
como companheiros de equipe

na primeira etapa do GT
World Challenge Europe. Os
treinos do torneio começam
neste sábado (25), a partir das
4h da manhã (horário de Brasília). O classificatório será
disputado às 12h10 e a corrida será no domingo (26), com
largada às 8h30. A prova terá
três horas de duração.
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São Paulo adia carnaval e cancela
Parada LGBTQI+ e Marcha Para Jesus
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 da liberdade possível ... Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereadores tão preocupados com os cancelamentos da Fórmula 1 (Interlagos), Reveillon (Paulista), Carnaval (Sambódromo do Anhembi), Parada LGBTI (Paulista) e Marcha pra Jesus
(até Santana). A pandemia Covid 19 obrigou o prefeito Covas tomar tal atitude desde já
+
PREFEITURA (SP)
Sobre a nota de ontem, na qual citamos a postura do Covas
(PSDB) sustentando Alckmin (indiciado por denúncias da Odebrecht) na sua campanha por reeleição 2020, esquecemos de citar que o ex-governador (SP) deixou o cargo pra não prejudicar a
candidatura do Bruno
+
ASSEMBLEIA (SP)
Assim como os vereadores de São Paulo, os deputados tão
preocupados com os cancelamentos de festejos e eventos que
vários prefeitos (Estado de São Paulo) tão sendo obrigados a fazer - assim como o Bruno Covas na Capital - em função da pandemia Corona (Covid 19)
+
GOVERNO (SP)
Doria (PSDB) segue apostando que será um sucesso o seu
“Plano São Paulo de Retomada Consciente”, no qual a Capital
(Grande SP) tá indo pra fase verde das atividades econômicas e
partes do Interior indo da laranja pra amarela. Quanto a vacina tá
dobrando a aposta
+
CONGRESSO (BR)
Senador (SP) pelo PSDB, Serra sabe o quanto tá sendo desmoralizante pra sua história ter que se defender - via Supremo das acusações de enriquecimento ilícito (conta no Exterior) e
caixa 2 eleitoral pela Odebrecht, após indiciamento da Polícia
Federal. Triste final
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (ainda sem seu partido na Justiça Eleitoral)
pintou bem num levantamento da Paraná Pesquisa - com a revista
Veja (não mais da família Civita). Reeleito (no 2º turno 2022),
desde contra Lula (PT), passando por Moro, pelo Doria, pelo Ciro
e quem vier
+
PARTIDOS (BR)
No PODEMOS (ex-PTN), da deputada federal (SP) Renata
Abreu, comemoração pelo fato do Sérgio Moro (ex-Lava Jato)
que pode se filiar, ter pintado bem num levantamento sobre possíveis candidaturas Presidenciais 2022, no qual Bolsonaro (sem
partido) seria reeleito
+
JUSTIÇAS (BR)
Em 2020, a Justiça Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral e
Tribunais Regionais) vai tentar um milagre. Detectar e punir ‘fake
news’ nas eleições municipais 2020 (desinformações na imprensa
ou nas mídias sociais). Será a fundação da 1ª Polícia Eleitoral
numa democracia ?
+
H I ST Ó R IAS
Não é mais Guerra (Fria), como foi com a União Soviética
(extinta) no final do Século 20, mas já é uma guerra (comercial,
diplomática e de marketing) eleitoral pela reeleição de Trump
(USA). Pro REPUBLICANO, as culpas, começando pela pandemia Covid 19, são todas da China

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na sexta-feira, (24) o adiamento do
carnaval e o cancelamento de
eventos tradicionais, como a
Marcha para Jesus e a Parada
LGBTQI+, por causa da pandemia do novo coronavírus.
A nova data para o carnaval
ainda não foi definida. O prefeito informou que os festejos só
deverão ocorrer a partir de
maio, evitando o mês de junho
para não coincidir com as festas
de São João, muito concorridas
no Nordeste do país. As datas
mais prováveis para o carnaval
seriam o fim de maio ou o início de julho.
“Batemos o martelo e estamos adiando o carnaval do ano
que vem”, disse Covas hoje, em
entrevista coletiva no Palácio
dos Bandeirantes, sede do governo paulista. “Tanto as escolas
de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade de realização do carna-

val em fevereiro do ano que
vem”, acrescentou o prefeito.
O adiamento dos desfiles e
demais festejos carnavalescos
vale para a capital.
Segundo Covas, no ano passado, o carnaval atraiu 120 mil
pessoas para o sambódromo
paulistano, gerando R$ 227 milhões para a prefeitura. Já o carnaval de rua juntou, durante três
fins de semana, 15 milhões de
pessoas, gerando R$ 2,75 bilhões.
Marcha para Jesus e Parada LGBTQI+
O prefeito anunciou também, após acordo com organizadores, o cancelamento de dois
grandes eventos da capital: a
Marcha para Jesus e a Parada
LGBTQI+.
Marcada inicialmente para
13 de junho, a Marcha para Jesus foi adiada para 2 de novembro. No entanto, por causa da
pandemia, os organizadores da

marcha decidiram cancelar o
evento deste ano.
No ano passado, a marcha
atraiu 3 milhões de pessoas e
gerou R$ 217 milhões para a
prefeitura.
Covas disse que a organização do evento já avisou à prefeitura que não fará a marcha no dia
2 de novembro de forma presencial. Nos próximos dias, os organizadores vão apresentar à prefeitura outro formato para realização da marcha, que não será
presencial, informou o prefeito.
Já a tradicional Parada LGBTQI+, que seria realizada no dia
14 de junho, ocorreu de forma
virtual. Os organizadores haviam, inicialmente, adiado o evento para 29 de novembro, mas,
também por causa da pandemia,
optaram pelo cancelamento. No
ano passado, a parada atraiu 3
milhões de pessoas e gerou para
a prefeitura benefício econômico de R$ 404 milhões.
No dia 17 de julho, o prefei-

to já havia anunciado o cancelamento do réveillon da Paulista,
comemoração de ano-novo que
atrai milhares de pessoas, todos
os anos, para a Avenida Paulista.
São Silvestre
A realização de outro evento
tradicional no calendário paulistano, a Corrida São Silvestre,
disputada no último dia do ano,
ainda está sendo analisada.
De acordo com Bruno Covas, a prefeitura já entrou em
contato com os organizadores da
corrida de rua para avaliar se a
prova será adiada ou cancelada.
Fórmula 1
Nesta sexta-feira, foi anunciado o cancelamento do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1,
que é realizado desde 1973 no
Autódromo de Interlagos, em
São Paulo.
A prova é disputada de forma ininterrupta desde 1990.
(Agência Brasil)

Governo do Estado atualiza Plano SP
e estende quarentena até 10 de agosto
Sem regressão de fase em
nenhuma região e com quarentena prorrogada até o dia 10 de agosto, o Governador João Doria anunciou na sexta-feira (24) a oitava
atualização do Plano São Paulo de
retomada econômica e enfrentamento do coronavírus. O controle rigoroso de indicadores de saúde e reabertura gradual de atividades não essenciais viabilizou avanço das regiões de Araçatuba e
Campinas da etapa vermelha para
a laranja, e de Araraquara da etapa laranja para a amarela.
“É uma ótima notícia para 6
milhões de pessoas que vivem
nestas regiões, mas não é notícia para ser celebrada. É para ser
compreendida com prudência e
cuidado, como sempre recomendamos nas quarentenas do
Plano São Paulo. Vale lembrar
também que, nesta oitava requalificação, nós não tivemos nenhuma região que regrediu para
uma fase mais restritiva”, declarou Doria. O balanço com a nova
atualização do Plano está disponível neste link.
Das 17 áreas de DRSs (Departamentos Regionais de Saú-

de) estabelecidas no Plano São
Paulo, apenas três permanecem
na etapa vermelha, com restrição
total ao atendimento presencial
de comércios e serviços não essenciais. A ocupação de leitos de
terapia intensiva para pacientes
COVID-19 nas regiões de Franca (82,5%), Piracicaba (84,8%)
e Ribeirão Preto (91,4%) é considerada preocupante e exige a
continuidade das restrições.
A maior parte do território
paulista está na fase laranja, que
permite funcionamento com
20% da capacidade de público
em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por três.
Atualmente, essa etapa
abrange as regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas,
Marília, Presidente Prudente,
São João da Boa Vista, São José
do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e a sub-região Norte da Grande São Paulo.
Já a flexibilização interme-

diária da etapa amarela abrange
as regiões de Araraquara, Baixada Santista e Registro, além da
capital e sub-regiões Leste, Oeste, Sul e Sudeste da Grande São
Paulo. Ela permite reabrir bares,
restaurantes e salões de beleza
com 40% da capacidade, além
de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis
horas por dia.
A permanência por 28 dias
seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com
limitações, de espaços culturais
como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos. Assim, as prefeituras da
capital e os municípios das regiões do ABC e de Taboão da
Serra poderão autorizar a retomada a partir da próxima segunda (27), após aprovação de protocolos sanitários específicos.
Evolução da pandemia
De acordo com os indicadores hospitalares e de evolução da
pandemia nos últimos sete dias,
o Governo de São Paulo verificou estabilidade com viés de
desaceleração em relação à me-

dição anterior.
A média atual de ocupação de
leitos de terapia intensiva para
pacientes graves de COVID-19
é de 66,1%, com 20,4 vagas por
100 mil habitantes. O acompanhamento estatístico da pandemia mostrou queda de 5% na variação de casos confirmados e
de 4% nas internações de pacientes com COVID-19. O número de mortes também teve redução de 3% na atual classificação.
Para o Governador, os índices demonstram acerto da estratégia do Plano São Paulo, mas
disse que é hora de todos redobrarem esforços para proteção
da saúde pública.
“Nós não podemos relaxar
ou descuidar. Temos que executar o plano com atenção e cuidado. São bons sinais que mostram fortalecimento das medidas
que temos adotado, com apoio
de prefeitos e prefeitas do estado”, disse. Doria também pediu
que a população siga com rigor
as medidas pessoais de proteção, como uso de máscaras, distanciamento social e higienização frequente das mãos.

Influenza: capital já aplicou mais
de 4,8 milhões de doses da vacina
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que a
Campanha de Vacinação contra
a Influenza aplicou, até o dia 23
de julho, mais de 4,8 milhões
de doses da vacina. A cobertura para os grupos prioritários
alcançou 90,5%, atingindo a
meta da campanha.
A vacinação permanece nas
468 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) da capital, e está aberta a

toda a população, em especial,
os grupos prioritários. A Campanha, que teve início no dia
23 de março, imunizou na primeira fase, idosos e profissionais da saúde. Esses grupos
já atingiram 100% de cobertura vacinal, assim como a população indígena.
A cobertura vacinal para os
outros grupos está em 69% entre as crianças, em 53% entre as
gestantes, 52% entre as puérpe-

ras e em adultos está em 46%.
A Campanha está prevista
para ser encerrada 31/08/2020.
Clique aqui e veja a UBS mais
próxima de sua residência.
Outras vacinas
As vacinas transformaram
muitas doenças da infância em
memórias distantes, mas não
podemos esquecer que para
mantermos as doenças imunopreveníveis distante da nossa re-

alidade é necessária cobertura
vacinal alta de forma homogênea para todas as vacinas do calendário básico.
É de responsabilidade de todos os setores da sociedade o
compromisso com a prevenção de doenças por meio da vacinação, iniciando ou mantendo atualizadas as cadernetas
de vacinação da criança, do
adolescente, da gestante, do
adulto e do idoso.

Workshop discute ações para volta das atividades
do Programa Operação Trabalho (POT) Redenção
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da
Prefeitura de São Paulo participou na sexta-feira (24/07), do
workshop “Projeto Porta Aberta para o Trabalho e COVID-19:
Ressignificando Cuidados”, encontro virtual voltado às discussões de retomada de atividades
do Programa Operação Trabalho
– POT Redenção. A iniciativa
reúne atualmente 547 beneficiários que contam com atuação
intersecretarial e multidisciplinar a fim de dar suporte aos beneficiários em situação de vulnerabilidade social na capital.
“O suporte oferecido aos
beneficiários neste momento de
pandemia pelo coronavírus é
importante pela vulnerabilidade
que esses grupos já passam em
vários aspectos sociais e da saúde. A fim de evitar outros contratempos a bolsa-auxílio não foi
suspensa no período sem atividades, gerando renda aos participantes de todos os projetos do

POT”, salienta a secretária de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho. Aline Cardoso.
O POT Redenção, assim
como os demais 14 projetos do
Programa Operação Trabalho,
administrados pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
está com as atividades presencias suspensas, desde março deste ano, em decorrência da pandemia pelo coronavírus.
Durante o encontro foram
apresentadas ações promovidas, durante os últimos meses, pela Fundação Porta
Aberta, ONG gerenciadora do
POT Redenção. “Buscamos
soluções com as nossas áreas técnicas que atuam nas diversas regiões a fim de manter o contato com os beneficiários, suas famílias e promover algum tipo de atividade. Foram realizados contatos
por meios eletrônicos como
whatsapp, SMS e até presencial,
tomando todos os cuidados re-

comendados pelos órgãos de
saúde para proteção de beneficiários e equipes técnicas, e assim manter o vínculo dos participantes com o projeto”, ressaltou a presidente da Fundação
Porta Aberta, Jacira da Silva.
O técnico da Coordenação
de Trabalho, Rodrigo Medeiros,
representou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no
workshop e destacou que serão
realizadas nos próximos dias
encontros intersecretariais
para definição do retorno de
atividades presenciais. “As discussões visam encontrar o melhor caminho, com a segurança necessária, para continuar
oferecendo as ações de capacitação profissional e outras atividades laborais”, explica.
POT Redenção
O POT Redenção atua nas
regiões do Campo Belo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Heliópolis e Centro. O processo

ocorre com o suporte dos
CAPS - Centros de Atenção
Psicossociais – Álcool e Drogas, da Secretaria Municipal
da Saúde, e pelos equipamentos estaduais Cratod - Centro
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e Moradia Monitorada, que fazem a
análise das condições do cidadão para ser inserido em atividades no âmbito do trabalho.
Os participantes desenvolvem atividades como higienização e limpeza, jardinagem, cultivo de hortas, pequenos reparos,
reciclagem e artes, envolvendo orientação de empreendedorismo e para o mercado de
trabalho. Cada beneficiário
conta com uma bolsa-auxílio
no valor de R$ 731,46 por
quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, com
a carga horária distribuída
em: frente de trabalho, capacitação técnica e formação
pessoal e cidadã.
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Distanciamento social afastou do
trabalho 10,1% da população ocupada
A população ocupada do Brasil afastada do trabalho por causa do distanciamento social causado pela pandemia da covid-19
somou cerca de 8,3 milhões de
pessoas, que representam
10,1%. Os dados são referentes
à semana de 28 de junho a 4 de
julho. Os números significam
queda em relação à semana anterior, quando o índice de afastamento estava em 12,5% (10,3
milhões) e ao período entre 3 e
9 de maio com 19,8% (16,6 milhões). Os dados fazem parte da
Pnad Covid19 semanal, divulgada na sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
A população ocupada do país
na semana de 28 de junho a 4 de
julho, que é classificada pelo
IBGE como semana 1 de julho,
foi estimada em 81,8 milhões,
uma estabilidade em relação à
semana anterior, que tinha 82,5
milhões de pessoas, mas queda
em relação à semana de 3 a 9 de
maio, quando eram 83,9 milhões de pessoas.
A pesquisa mostrou que a
população ocupada e não afastada do trabalho foi estimada em
71,0 milhões de pessoas. Esse
número significa aumento tanto
em relação à semana anterior
(69,2 milhões), quanto à semana de 3 a 9 de maio (63,9 milhões). A Pnad Covid19 semanal
indicou que entre essas pessoas, 8,9 milhões (ou 12,5%) trabalhavam remotamente, representando estabilidade em comparação à semana anterior (8,6
milhões ou 12,4%) e em relação à semana de 3 a 9 de maio
(8,6 milhões ou 13,4%).
Com 48,1%, o nível de ocupação o índice ficou estável
frente a semana anterior
(48,5%), mas em queda se
comparado à semana de 3 a 9
de maio (49,4%). Outra estabilidade foi notada na taxa de
informalidade aproximada que
marcou 34,2%, e na semana anterior era 34,5%. Houve recuo
ante a semana de 3 a 9 de maio,
quando atingiu 35,7%.
População desocupada
A população desocupada foi
estimada em 11,5 milhões de
pessoas, o que é um recuo na
comparação com a a semana an-

terior (12,4 milhões), mas aumentou em relação à semana de
3 a 9 de maio (9,8 milhões).
Como resultado, a taxa de desocupação ficou em 12,3% no período de 28 de junho e 4 de julho e estável em relação à semana anterior (13,1%), mas de alta
frente a primeira semana de
maio (10,5%).
Houve queda na taxa de participação na força de trabalho,
que atingiu 54,9% entre 28 de
junho e 4 de julho, enquanto
na semana anterior era 55,8%.
No entanto, na comparação
com a primeira semana de
maio (55,2%) representou
estabilidade.
A população fora da força de
trabalho, que não estava trabalhando nem procurava trabalho,
mostrou aumento na comparação com a semana anterior. No
período havia 76,8 milhões de
pessoas, mas no período que antecedeu eram 75,1 milhões. Já
em relação à semana de 3 a 9 de
maio ficou estável com 76,2
milhões. A pesquisa mostra que
nessa população, cerca de 28,7
milhões de pessoas ou 37,4% da
população fora da força de trabalho disseram que gostariam de
trabalhar. Esse resultado representa aumento frente a semana
anterior (26,9 milhões ou
35,9%) e também se comparado à semana de 3 a 9 de maio
(27,1 milhões ou 35,5%).
As pessoas fora da força que
gostariam de trabalhar e não procuraram trabalho chegaram a
cerca de 19,4 milhões e os motivos para isso foram a pandemia
ou porque não encontraram uma
ocupação na localidade em que
moravam. Essas pessoas correspondiam a 67,4% das pessoas
não ocupadas que não buscaram
por trabalho e gostariam de trabalhar. O percentual mostra aumento em relação à semana anterior (17,8 milhões ou 66,2%),
mas estabilidade em comparação
com a semana de 3 a 9 de maio
(19,1 milhões ou 70,7%).
Para a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, os resultados da semana 1 de julho
mostra o comportamento no
mercado de trabalho um pouco
diferente do que se observou na
última semana de junho. “Agora
nesse momento a gente vê uma

redução da população ocupada
que não é significativa, mas tem
uma variação negativa. Essa redução da população ocupada vem
acompanhada da redução de pessoas afastadas em 2,5 milhões,
aumentando aí, a população não
afastada. Então, a gente tem uma
boa parcela de pessoas que estavam afastadas retornando ao
trabalho, mas em uma pequena
parcela, em torno de um terço
dessa população que poderia estar sendo desligada do trabalho”.
A pesquisadora destacou a
queda na população desocupada
em relação a semana anterior.
“Essa queda está mais associada
à saída dessas pessoas da força
de trabalho, ou seja, elas não
procuraram trabalho naquela semana, do que pela redução da
P.O. [população ocupada]. Se
fosse pela redução da P.O., a
população desocupada teria aumentado, então, essa redução da
população desocupada indica
que algumas pessoas que estavam procurando trabalho na semana 1 de julho, que é a semana
de 28 de junho a 4 de julho, não
procuraram trabalho por algum
motivo”, observou.
Saúde
A Pnad Covid19 estimou que
3,1 milhões de pessoas com sintomas de síndrome gripal procuraram estabelecimento de saúde
na semana de 28 de junho a 4 de
julho. O contingente representa
21,2% daqueles que apresentaram algum sintoma e procuraram
estabelecimento de saúde em
busca de atendimento como postos de saúde, equipe de saúde da
família, UPA, Pronto Socorro ou
Hospital do SUS ou, ainda, ambulatório /consultório, pronto
socorro ou hospital privado.
Mostrou estabilidade em relação à semana anterior (3,1 milhões ou 20,0%), mas um recuo
em valores absolutos se comparado à semana de 3 a 9 de maio
(3,7 milhões ou 13,7%).
Os que tiveram sintomas de
síndrome gripal e procuraram
atendimento em ambulatório ou
consultório privado ou ligado às
forças armadas somaram 311
mil pessoas (10,1%), entre 28
de junho e 4 de julho. Segundo
o IBGE, a proporção representa
estabilidade tanto na compara-

ção com a semana anterior (322
mil ou 10,4%), quanto em relação à primeira semana de maio
(320 mil ou 8,7%).
Já os que procuraram atendimento em hospital, público,
particular ou ligado às forças
armadas na semana entre 28 de
junho e 4 de julho, chegaram a
cerca de 933 mil pessoas. É estatisticamente estável na comparação com a semana anterior
(982 mil) e também frente a semana de 3 a 9 de maio (1,1 milhão). Entre os que procuraram
atendimento, foram internados
136 mil (14,6%). O percentual
ficou estável tanto em relação à
semana anterior (119 mil ou
12,2%), quanto ao período de 3
a 9 de maio (97 mil ou 9,1%).
Sintomas
O trabalho apontou, ainda,
que 14,3 milhões de pessoas ou
6,8% da população do país,
apresentavam pelo menos um
dos 12 sintomas associados à
síndrome gripal investigados
pela pesquisa, que são febre, tosse, dor de garganta, dificuldade
para respirar, dor de cabeça, dor
no peito, náusea, nariz entupido
ou escorrendo, fadiga, dor nos
olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular. Isso significa queda frente a semana anterior (15,4 milhões ou 7,3% da
população) e em relação à de 3
a 9 de maio (26,8 milhões ou
12,7%). “Os sintomas que apresentaram queda foram tosse, dificuldade de respirar e dor de
cabeça”, informou a coordenadora.
Maria Lúcia Vieira acrescentou que entre os 3,1 milhões de
pessoas, que ainda procuraram
estabelecimento de saúde na primeira semana de julho, a maior
parte deles, cerca de 83%, procurou por estabelecimento público. “O percentual de pessoas
que procura atendimento embora tenha ficado estável nessa última semana, mostra uma tendência de aumento desde a primeira semana de maio até agora, aumentos gradativos, nessa primeira semana de julho
ficou em 21.2 %, sendo que na
semana 4 de junho tinha sido
20% e na semana 1 de maio era
de 13,7%”, completou.
(Agencia Brasil)

Custo do frete para agronegócio
está caindo, diz ministro
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou na sexta-feira (24) que as
políticas públicas implementadas por sua pasta já estão refletindo “fazendo a diferença” para
o país, em especial no que se
refere à redução de custo dos
fretes para o agronegócio.
“Depois de 47 anos, concluímos a pavimentação da BR-163
no Pará. A rodovia liga Sinop
(MT) a Miritituba (PA), tendo

como grande beneficiado o agro
de Mato Grosso. O reflexo no
frete foi imediato. Tivemos uma
redução de 26% no frete para
Miritituba”, disse o ministro,
durante cerimônia virtual de assinatura de uma ordem de serviço para construção de uma ponte sobre o Rio Araguaia, no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia (GO).
“E no ano de 2020, ano em
que o agro teve safra recorde, e

o produtor foi mais competitivo, tivemos uma redução média
do frete em 13%. É sinal de que
a política pública no setor já está
fazendo diferença”, complementou Freitas.
O ministro destacou também
que o governo está “na iminência” de aprovar a prorrogação
antecipada dos contratos da estrada de ferro que ligará Vitória,
capital do Espírito Santo, ao estado de Minas Gerais, e da Es-

trada de Ferro do Carajás.
“Isso é importante porque, da
Estrada de Ferro Vitória-Minas,
vamos assinar, como contrapartida, o contrato de integração da
ferrovia de integração do Centro-Oeste. A Vale, para pagar a
sua outorga, vai fazer essa ferrovia de integração, e vamos ligar o Vale do Araguaia (MT) a
Água Boa (MT) e Mara Rosa
(GO)”, disse o ministro. (Agencia Brasil)

Governo estende prazo para
saque do Bolsa Família
O Ministério da Cidadania
publicou na sexta-feira (24)
no Diário Oficial da União
(DOU) uma portaria que estende o prazo para o saque do
benefício do Bolsa Família,

enquanto durar o estado de
calamidade pública por causa
da pandemia. A regra anterior, de 2004, determinava a
restituição dos benefícios
que não fossem sacados den-

tro do prazo de três meses.
De acordo com a portaria, a
medida visa a evitar a aglomeração de pessoas durante o saque
do benefício.
O texto diz ainda que a pror-

rogação incidirá em todas as parcelas do Bolsa Família pagas que
ainda estejam válidas, segundo o
calendário de pagamentos e o
calendário operacional do programa. (Agencia Brasil)

Prévia da inflação oficial fica
em 0,3% em julho, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia da
inflação oficial, registrou taxa
de 0,3% em julho deste ano. A
taxa é superior ao 0,02% do
IPCA-15 de junho deste ano e
do 0,09% de julho do ano passado. O dado foi divulgado na
sexta-feira (24) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE).
Com isso, o IPCA-15 acumula taxas de inflação de 0,67%
no ano e de 2,13% no período
de 12 meses.
O principal impacto na
prévia da inflação em julho
veio do setor de transportes,
que teve alta de preços de
1,11%, depois de quatro meses em queda, puxada pelos

combustíveis. Entre os produtos que tiveram inflação no
período estão gasolina
(4,47%), etanol (4,92%) e
óleo diesel (2,50%). A tarifa
do metrô também subiu (2%).
Segundo o IBGE, outros grupos de despesa com inflação foram habitação (0,50%), artigos
de residência (0,68%), saúde e
cuidados pessoais (0,40%) e

comunicação (0,46%).
Por outro lado, quatro grupos de despesa tiveram deflação (queda de preços) no período, com destaque para vestuário (-0,91%). Também tiveram deflação os setores de alimentação e bebidas (-0,13%),
despesas pessoais (-0,23%) e
educação (-0,07%). (Agencia
Brasil)
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China manda EUA fecharem
consulado em Chengdu
em retaliação
A China determinou aos Estados Unidos que fechem seu consulado na cidade de Chengdu na sexta-feira (24), reagindo à exigência feita por Washington nesta semana de que a China feche o
consulado em Houston, uma deterioração das relações entre as
duas maiores economias do mundo.
A ordem de fechar o consulado de Chengdu, localizado na província de Sichuan, no sudoeste chinês, foi vista como praticamente recíproca em termos de escala e impacto, mantendo a prática
chinesa recente de reações equivalentes às ações dos EUA.
Pequim havia alertado que retaliaria, depois de ser surpreendida com um aviso de que teria 72 horas – prazo encerrado nesta
sexta-feira – para esvaziar o consulado de Houston e ter feito
um apelo para que os EUA a reconsiderassem.
“A medida dos EUA violou seriamente a lei internacional, as
normas básicas das relações internacionais e os termos da Convenção Consular China-EUA. Ela prejudicou gravemente as relações China-EUA”, disse a chancelaria chinesa em comunicado.
“O Ministério das Relações Exteriores da China informou à
Embaixada dos EUA na China de sua decisão de retirar seu consentimento para o estabelecimento e a operação do ConsuladoGeral em Chengdu”, disse.
O Departamento de Estado norte-americano e a embaixada
dos EUA em Pequim não responderam de imediato a um pedido
de comentário.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin, disse que
parte dos funcionários do consulado de Chengdu está “realizando atividades que não se alinham com suas identidades”, que interferiu nos assuntos chineses e prejudicou os interesses de segurança da China, mas não deu detalhes.
O consulado tem 72 horas para fechar, ou até as 10h de segunda-feira, disse o editor do jornal Global Times no Twitter.
Os mercados de ações globais sofreram quedas após o anúncio, acompanhando uma queda acentuada das ações blue chips
chinesas, que perderam 4,4% do valor, e o iuan, que teve sua pior
queda em duas semanas.
O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse em discurso ontem que EUA e seus aliados precisam usar
“meios mais criativos e assertivos” para pressionar o Partido
Comunista chinês a mudar sua conduta. Ele classificou o esforço como a “missão de nosso tempo”.
Os laços entre os dois países se deterioraram acentuadamente neste ano, por causa de questões que vão desde o novo coronavírus e da gigante de equipamentos de telecomunicação Huawei às reivindicações de Pequim ao Mar do Sul da China e à sua
repressão a Hong Kong. (Agencia Brasil)

Norte-americanos apoiam
mais medidas de auxílio
diante da covid-19
A grande maioria dos norte-americanos, de todos os espectros políticos, apoia mais medidas de auxílio do governo federal
para empresas e famílias atingidas pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com pesquisa Reuters/Ipsos.
A pesquisa, realizada entre 15 e 21 de julho, ocorre enquanto o
Congresso trabalha em direção a mais uma rodada de medidas de auxílio para ajudar uma economia abalada em sua mais profunda recessão em quase um século, por causa do surto global de covid-19.
As rodadas anteriores disponibilizaram cerca de US$ 3 trilhões em assistência governamental.
Até o início de julho, mais de 30 milhões de norte-americanos estavam recebendo algum tipo de assistência social. O adicional de US$ 600 dólares a benefícios oferecidos pelo Estado
acaba após os pagamentos desta semana se não for prorrogado
pelo Congresso.
O otimismo de que a economia possa se recuperar rapidamente da suspensão brusca de atividades no início do ano diminuiu. A pandemia se agravou em grande parte do país nas últimas
semanas, e o número total de infecções nos Estados Unidos agora
excede os 4 milhões.
Mais de três quartos dos consultados disseram apoiar mais medidas assistenciais sob quatro programas, incluindo: pagamentos adicionais diretos a famílias, empréstimos extras a pequenas empresas, a
continuação de reforços federais a benefícios de desemprego; e uma
extensão da moratória para ordens de despejo. (Agencia Brasil)

Isolamento para conter
covid-19 suaviza abalos
sísmicos no planeta
As quarentenas feitas em todo o mundo para conter a propagação da covid-19 levaram à redução mais longa da história de
vibrações sísmicas ligadas a atividades humanas, aprimorando a
capacidade dos cientistas para captar os sinais naturais da Terra e
detectar terremotos, revelou estudo divulgado na quinta-feira (23).
As vibrações percorrem o planeta como ondas, criando ruído
sísmico de terremotos, vulcões, ventos e rios, além de atividades humanas como viagens e indústrias.
No estudo, publicado no periódico científico Science e realizado por meio de redes internacionais de sismógrafos, cientistas descobriram que as vibrações terrestres ligadas a humanos
diminuíram em média 50% entre março e maio deste ano.
“O período de pausa do ruído sísmico de 2020 é a redução de
ruído sísmico global antropogênico mais longa e proeminente já
registrada”, escreveram os pesquisadores. O trabalho foi desenvolvido pelo Real Observatório da Bélgica e mais cinco instituições,
usando dados de 268 estações de monitoramento de 117 países.
Começando na China, no fim de janeiro, e seguida pela Europa e o resto do mundo de março a abril, pesquisadores viram
“uma onda de aquietamento” enquanto medidas de isolamento
eram adotadas para desacelerar a pandemia.
As viagens e o turismo foram praticamente suspensos, milhões de escolas e indústrias fecharam e muitas pessoas ficaram
confinadas em casa.
As maiores reduções de vibrações induzidas por humanos foram
vistas em áreas densamente povoadas, como Singapura e a cidade de
Nova York, mas também foram observadas em áreas como a Floresta
Negra da Alemanha e Rundu, na Namíbia. (Agencia Brasil)
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Procon-SP aplica R$ 3 milhões
em multas por práticas abusivas
Unicef lança guia para
ajudar crianças a manter
o aprendizado
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou na sexta-feira (24) o guia
Busca Ativa Escolar em Crises
e Emergência, para apoiar estados e municípios na garantia
do direito à educação de crianças e adolescentes durante a
pandemia da covid-19.
Segundo o Unicef, diante
da pandemia, as escolas precisaram ser fechadas, deixando
cerca de 35 milhões de crianças e jovens longe das salas de
aula. Foram criadas opções
para a continuidade da aprendizagem em casa, mas nem todos
estão conseguindo manter o
processo de aprendizagem,
principalmente os mais vulneráveis.
Para reverter esse quadro,
mesmo enquanto as escolas
ainda estão fisicamente fechadas, o Unicef afirma que é preciso ir atrás de cada um dos alunos e tomar as medidas necessárias para que consigam retomar os estudos. Esta é a proposta do Busca Ativa Escolar,
estratégia lançada em 2017 e
agora adaptada para situações
de calamidade pública e emergências, como a pandemia da
covid-19
O guia visa a ajudar as escolas no seu planejamento de
reabertura ou de readequação
de ações. Está dividido em três
seções, com orientações para
potencializar a busca ativa e enfrentar a crise, e orientações
para o acolhimento e o cuidado dentro das escolas, divididos por etapa escolar. Além
disso, traz conteúdos de referências que podem ser usados
pelos municípios.
“Não há como definir uma
data única de volta às aulas presenciais no país, que tem de ser
decidida de acordo com a situação epidemiológica de cada
estado e município. Mas a preparação das redes escolares
para a reabertura de maneira
segura deve ser prioridade absoluta em todo o país, assim
como a busca ativa de quem não
está conseguindo aprender
com as escolas fechadas”, disse a representante do Unicef no
Brasil, Florence Bauer.
De acordo com o Unicef, o
fechamento das escolas gerou
significativo impacto negativo
na aprendizagem, na nutrição,
pois muitas crianças dependem
da merenda escolar, e na segurança dos jovens, em especial
os mais vulneráveis.
Segundo a agência da ONU,
mesmo com as opções de atividades para a continuidade das
aprendizagens em casa, pelo
menos 4,8 milhões de crianças
e adolescentes em todo o Brasil não têm acesso à internet
em casa, “além de outros milhões com acesso precário ou
falta de equipamento, não podendo manter o vínculo com a
escola durante todo o período
de isolamento social”. Esses

fatores, somado a questões
econômicas, contribuem para
a evasão.
“A exclusão escolar afeta
os mais vulneráveis. Há 6,4
milhões de meninas e meninos
que já estavam com dois ou
mais anos de atraso escolar, e
correm o risco de não conseguir mais voltar. E há, ainda,
mais de 1,7 milhão que já estavam fora da escola antes da
pandemia, e estão ficando cada
vez mais longe dela”, afirmou
o chefe de Educação do Unicef no Brasil, Ítalo Dutra.
Reabertura com segurança
De acordo com o Unicef,
além de encontrar as crianças
que estão fora da escola, ou em
risco de abandonar, é fundamental preparar as unidades
para receber os estudantes em
segurança, diminuindo os riscos de infecção pelo novo coronavírus.
Isso inclui adaptações no
ambiente escolar que mantenham estudantes, famílias e
profissionais de educação protegidos, como adaptações no
transporte escolar, na ventilação das salas de aulas e no
acesso à água e saneamento nas
escolas, entre outros pontos.
Segundo a agência da
ONU, há também que se investir em práticas pedagógicas e
apoio psicossocial a educadores e profissionais para a retomada.
“Crianças e adolescentes
são as vítimas ocultas da pandemia, sendo quem mais sofre
com as consequências da crise em médio e longo prazos.
É urgente que os governos priorizem crianças e adolescentes em seus planos de reabertura e invistam nas ações necessárias para a retomada das
escolas. O Unicef chama cada
estado e município a agir agora para garantir condições seguras de funcionamento das
escolas e a analisar a situação
da pandemia para definir o
momento seguro de reabrir”,
disse Florence Bauer.
O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime),
Luiz Miguel Martins Garcia,
destacou a centralidade da escola na vida do estudante, evidenciada nessa época de pandemia. “Tanto que os municípios de uma maneira geral têm
procurado, de alguma forma,
chegar até as casas, manter um
vínculo, dar orientações às famílias para que continuem a
avançar no processo de aprendizagem com a consciência de
que aprendemos de uma forma
diferente”, disse.
O guia é uma parceria do
Unicef com a Undime, o Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde. (Agencia Brasil)

O Procon de São Paulo aplicou mais de R$ 3 milhões em
multas por práticas abusivas em
todo o estado desde o início da
pandemia do novo coronavírus.
Segundo balanço divulgado na
sexta-feira (24) pelo Procon-SP,
12 farmácias receberam a maior parte das autuações – R$ 2,3
milhões. Também foram multados 12 supermercados, em um total de R$ 800 mil. Além disso, foram aplicadas sanções a oito revendedores de gás.
Desde março, o órgão de de-

fesa do consumidor fiscalizou mais
de 5 mil estabelecimentos comerciais em 302 municípios paulistas.
O Procon-SP tem atuado para coibir preços abusivos, especialmente em itens essenciais, como álcool em gel, máscaras de proteção,
alimentos e gás de cozinha.
Além das fiscalizações, o
órgão de defesa do consumidor
registrou aumento de 45% nas
reclamações até junho. Foram
mais de 300 mil atendimentos,
sendo 120 mil relacionados a
vendas online, 47,5 mil a ener-

gia elétrica e 7,9 mil sobre escolas e faculdades.
Enel
Há cerca de duas semanas, o
Procon-SP multou em R$ 10,2
milhões a concessionária de
energia Enel, após receber, de 1º
de junho a 7 de julho, mais de
21 mil queixas sobre valores elevados nas contas de luz. De março a maio, a distribuidora deixou
de fazer a leitura de consumo de
forma presencial, por causa da
situação de calamidade pública,

e fez as cobranças com base na
média dos meses anteriores.
De acordo com o ProconSP, o método adotado pela concessionária “gerou faturamentos
incorretos e transtornos aos
consumidores”. Além disso,
para conseguir o parcelamento
das contas sob questionamento
e evitar a suspensão dos serviços, os solicitantes precisaram
fazer uma “confissão de dívida”,
prática considerada abusiva,
acrescentou o órgão de defesa
do consumidor. (Agencia Brasil)

BID: teste em larga escala é fundamental
para retomada de atividades
Com o objetivo de orientar
a retomada das atividades nos
países da América Latina após o
término da etapa de confinamento, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) divulgou na sexta-feira (24) no Brasil um documento que lista medidas tomadas para evitar novas
ondas de covid-19 por países que
já superaram o pico de contágio.
O uso de testes em grande escala é considerado ponto fundamental para o controle da pandemia e a identificação rápida
de possíveis novas ondas.
A publicação Do confinamento à reabertura: considerações estratégicas para a retomada das atividades na América
Latina e no Caribe no Contexto
da COVID-19 demonstra que a
transição com segurança para a
próxima etapa exige uma série
de condições. Apesar de cada
país implementar diferentes estratégias na flexibilização do
isolamento, existem pontos em
comum entre aqueles que já
avançaram na reabertura da economia, observados, por exemplo, na Ásia e na Europa.
Entre as condições observadas nos países desenvolvidos
que iniciaram a reabertura estão a redução sustentada, durante dias seguidos, de casos confirmados de covid-19; leitos de
unidade de terapia intensiva
(UTI) disponíveis; máscaras, higienizadores, respiradores e
outros recursos em quantidade
suficiente; e capacidade de testes em massa.
Além dos testes em larga
escala, o BID destacou o monitoramento de contatos como
medida de sucesso no combate
à disseminação da doença. Em
caso de contágios, considera-se

importante dispor de uma base
de dados que localize, avise e
isole quem esteve no mesmo
ambiente da pessoa doente. A
Coreia do Sul, país citado na publicação, cruzou essas informações por meio de aplicativos no
celular.
“O contexto é inédito, mas
algumas experiências já estão
postas. Enquanto as autoridades
lutam para enfrentar a pandemia, é preciso que alguém esteja olhando para o que vem
dando certo e o que pode ser
melhorado, e temos orgulho de
desempenhar esse papel”, disse Morgan Doyle, representante do BID no Brasil.
Segundo a instituição, a reabertura exige controle minucioso dos dados epidemiológicos
e agilidade para voltar a restringir a circulação em determinadas áreas ou setores econômicos, se necessário. Com a reabertura de algumas atividades, a
recomendação é para que haja
reforço nas medidas de higiene, proteção e espaçamento entre as pessoas.
A restrição de viagens e quarentenas para viajantes integra
a lista de orientações. De acordo com o BID, Singapura viu
uma segunda onda de contágios
devido à chegada de trabalhadores do exterior, o que demonstrou a importância de restringir
deslocamentos não só internacionais, mas entre regiões com
diferentes estágios epidemiológicos, ou ainda a necessidade
de impor isolamento para aqueles que chegam de viagem.
Economia
Segundo o documento, os
confinamentos estão afetando
drasticamente a renda dos tra-

balhadores. Pesquisa do BID,
realizada em 17 países da região, mostrou que muitos latino-americanos perderam emprego ou outros meios de subsistência, sendo que a situação
mais grave foi observada nas
famílias mais vulneráveis.
Entre aqueles que antes da
crise tinham renda abaixo do salário mínimo, 59% disseram
que algum integrante da família
perdeu o emprego durante a
pandemia e 43% daqueles que
tinham um negócio relataram
que tiveram de fechar. Aqueles
que recebiam renda de mais de
seis salários mínimos tiveram
perda de emprego em 15% das
famílias e fechamento de empresas em 21%.
O BID avalia que esticar a
quarentena tem custos econômicos de impacto, mas que reabrir sem meios para enfrentar
a doença pode custar vidas. Apesar de ter menos idosos – um
dos grupos de risco da doença
–, a região latino-americana
tem maior prevalência de doenças crônicas, como diabetes,
que também são agravantes para
quadros de covid-19.
Conforme a publicação, no
Brasil mais de 10% da população têm diabetes, número próximo à média da América Latina e Caribe, contra 6%, em média, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) – grupo de
países desenvolvidos.
Além disso, a região tem
menos testes diagnósticos do
que os países desenvolvidos e
há mais gente morando em cada
casa, ou seja, uma pessoa que
sai para trabalhar pode contaminar mais gente no seu retorno.
Segundo apontou o BID, são

3,4 pessoas por domicílio no
Brasil, abaixo da média de 4,1
na América Latina, mas acima
dos 2,5 observados na OCDE.
Capacidade hospitalar
O levantamento alerta para
o fato de que os países latinoamericanos têm menor capacidade hospitalar – incluindo leitos de terapia intensiva (UTI) e
respiradores –, o que aumenta
o risco de colapso do sistema
de saúde caso haja aumento na
proporção de doentes graves.
Em média, na América Latina e
no Caribe há somente dois leitos para cada mil habitantes, inferior à média dos países da
OCDE, que têm cerca de cinco
leitos por mil habitantes.
Para relaxar as medidas de
confinamento, a solução passa
por expandir a capacidade hospitalar e de UTIs e controlar o
número de casos da doença. Segundo análise do BID, quando
há saturação do sistema de saúde, a mortalidade entre os doentes graves por covid-19 aumenta rapidamente pela insuficiência de recursos. Isso limita
ainda a capacidade de tratar de
forma adequada as pessoas afetadas por outras doenças, o que
pode resultar em mortes adicionais por causas que poderiam
ser prevenidas.
“Na realidade, a justificativa para as medidas de confinamento está relacionada não tanto com a redução do número de
casos [que pode ser muito difícil], mas com sua distribuição
ao longo do tempo, para evitar
o colapso da capacidade do sistema hospitalar de atender adequadamente os infectados graves”, diz o documento do BID.
(Agencia Brasil)

Ministério flexibiliza regras para
autorização de retransmissão de TVs
O Ministério das Comunicações publicou na sexta-feira
(24) portaria flexibilizando os
procedimentos para autorização
de serviços de retransmissão de
TV (RTVs). Estes são os serviços por meio dos quais uma estação faz chegar à casa de telespectadores o sinal de uma emissora que produz conteúdo, denominada geradora.
A primeira diferença é o fato
da norma permitir às empresas
ou fundações concessionárias
de TV a possibilidade de solicitação de autorização para executar serviço de retransmissão a
qualquer momento. Com isso,
não será mais preciso esperar um

chamado específico do ministério para a área de interesse.
Foram reduzidos os documentos para a requisição de exploração de serviços por entes.
Certidões e comprovações de
órgãos do Executivo passarão a
ser obtidas diretamente pelo
ministério, não havendo mais a
necessidade de apresentação
pelo solicitante.
A avaliação da autorização é
feita inicialmente pelo ministério. Em seguida, o pedido é encaminhado para análise da Agência Nacional de Telecomunicações, que examina a viabilidade
do canal, tanto sob os aspectos
legais quanto técnicos.

Cumpridos este passo, o canal é incluído no Plano Básico de
Canais de TV Digital (PBTVD).
Caso haja duas emissoras interessadas no canal, a Anatel analisa os pleitos considerando como
critérios a proximidade do canal
pretendido da estação geradora e
a ordem da solicitação.
Segundo o Ministério das
Comunicações, a flexibilização
dos procedimentos prevista na portaria diminuiu em até 60% o tempo de tramitação dos processos.
A portaria também regulamentou um novo tipo de canal criado
pelo Executivo denominado “canal de rede”. Este compreende três
ou mais canais digitais iguais, na

mesma frequência de operação,
com geradoras e retransmissoras
de uma mesma pessoa jurídica em
um mesmo estado.
A concessionária pode ter
mais de um canal de rede em
cada unidade da Federação. Pela
norma, foram estabelecidos os
critérios de avaliação para os
pedidos de autorização de RTVs
para canais de rede, incluindo os
mecanismos de preferência.
O Ministério das Comunicações informou, por meio de
nota, que vai divulgar os canais
de rede existentes na próxima
semana. A lista será atualizada à
medida que eles forem autorizados pelo órgão. (Agencia Brasil)

Agência interdita barragens de mineração
no MT por risco de rompimento
A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou na
sexta-feira (24) que interditou
três barragens de mineração no
município dec, por risco iminente de rompimento. As barragens Campos, Berion e Elvo1, todas da Cooperativa de Garimpeiros de Pontes e Lacerda (Compel), foram interditadas após a emissão de alerta
pelo Sistema Integrado de
Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM).
A ANM disse que obrigou a
Compel a realizar obras para a
redução do risco de ruptura,
após alerta do SIGBM na ter-

ça-feira (21), quando as barragens Campos e Berion entraram em nível 1 de emergência.
A agência disse ainda que
encaminhou equipes de Brasília e Mato Grosso imediatamente ao local. A vistoria das
equipes encontrou várias anomalias, como erosões, surgências de água nos taludes, trincas, abatimentos e borda livre
deficiente.
“Na Barragem Campos, o
que mais chamou atenção e mereceu ação imediata foi uma linha de saturação no talude de
jusante, que se estendia por
cerca de 180 metros. A anoma-

lia, se não tratada, fatalmente
resultaria em rompimento da
estrutura”, disse o gerente de
Segurança de Barragens da
ANM, Luiz Paniago.
De acordo com a agência,
durante a vistoria de emergência, a Barragem Elvo-1 também apresentou anomalias significativas, que elevaram a
classificação da categoria de
risco da barragem para alta.
Nas barragens Berion e Elvo1 foram identificadas trincas
profundas e erosões nos taludes de jusante, sendo que na
Berion não havia borda livre
operacional adequada.

“Como medida mitigadora,
a ANM exigiu ainda que fossem instaladas imediatamente
bombas de alta performance,
para reduzir o nível de efluentes do reservatório, e que fossem realizadas obras de reforço e adequação técnica de drenagem da estrutura, sob supervisão do responsável técnico
habilitado. Adicionalmente,
como medida preventiva, foi
interditada também uma frente lavra do empreendimento
mineiro, situada imediatamente a jusante da barragem Campos”, informou a agência.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Caixa pagou auxílio emergencial
a 5,4 milhões de beneficiários
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRA”, “Titulares dos CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula
8.2, em especial a cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 20 de setembro
de 2018 (“TS”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a realizar-se no dia 11
de agosto de 2020, às 10:00h, de forma exclusivamente remota e eletrônica (conforme instruções abaixo)
através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM nº 625”). A assembleia será realizada por videoconferência, cujo
endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, para
os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções, para deliberar sobre: (i) Em decorrência de
solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (“Devedora”) datada de 15 de junho de 2020, aprovar a
suspensão do pagamento do valor do Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira (conforme deﬁnida no
TS), nos termos da cláusula 5.1, item “(ii)” da CPR Financeira, e, por consequência, a concessão da carência das 6 (seis)
próximas parcelas vincendas da Amortização dos CRA, nos termos da Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas
Suspensas”), de modo que as Parcelas Suspensas serão diluídas igualmente nas datas de pagamento de Amortização
subsequentes até 17 de outubro de 2022, ressalvo que a Remuneração nesse período será paga normalmente bem como
não se alterará a Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA, ﬁcando certo
que, em caso de aprovação, a Devedora se compromete no prazo de 30 dias, a contar da efetivação da sustação, a efetuar
o pagamento de prêmio para a totalidade os Titulares dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre
o Saldo Devedor dos CRA em Circulação, conforme procedimentos operacionais estabelecidos pela B3; e (ii) Autorizar o
Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos
que se façam necessários para implementar o deliberado no item “(i)”. O material necessário para embasar a deliberação
dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente ﬁduciário:
www.pentagonotrustee.com.br; (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br; e (iv) no endereço eletrônico: https://1drv.ms/u/s!
AtYM3CPnxVVDgYJzSia2Njk76KdJWg?e=OTprL9; A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que
o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é de qualquer número de Titulares dos CRA em circulação,
na forma da cláusula 8.4 do TS, sendo certo que o quórum de deliberação para o item “(i)” da Ordem do Dia acima é de
90% (noventa por cento) dos Titulares dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 8.5.1 “i” do TS, e em relação ao
item “(ii)” da Ordem do Dia, de maioria absoluta (50% mais um) dos CRA em circulação presentes, conforme disposto
na cláusula 8.5 do TS. Fica facultado aos Titulares dos CRA o proferimento do voto durante a realização da assembleia ou
através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo a ser preenchido por cada titular pode ser encontrado
no endereço eletrônico da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br. A instrução de voto deverá ser enviada aos endereços
eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br até o horário estipulado para a abertura
dos trabalhos. Os Titulares dos CRA que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida,
não precisarão acessar o link para participação digital da assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma
automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo titular do CRA ou por seu representante
legal com a posterior participação da assembleia através de acesso ao link, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, devendo o titular do CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização
da assembleia. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos Titulares dos CRA que
se cadastrarem prévia e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos
de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos
signatários) para os e-mails: assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os Titulares dos CRA
poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a
veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes
fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário
e, caso não seja possível em razão do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento
de identidade do outorgante. Para que seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@
pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br preferencialmente até 03 (três) Dias Úteis de antecedência em
relação à data de realização da assembleia, podendo ser encaminhada até o horário de abertura.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
25 e 28/07
Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1060732-94.2018.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Luciene Dayane Silva, CPF 26.284.766/0001-39, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$ 59.827,76 (nov/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia
elétrica do imóvel situado na Av. Taquandava, 46, Cidade Ipava, São Paulo/SP, instalação 202945986 - cliente 100148922143.
%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1014827-96.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JOSE PEREIRA DOS SANTOS PLÁSTICOS ME, CNPJ 11.137.435/0001-07, por seu representante legal,
Sr. JOSE PEREIRA DOS SANTOS, RG nº 36075667-0-SSP/SP), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
POLIFOCUS COMERCIAL EIRELI EPP, objetivando receber a quantia de R$ 5.687,90(Ago/2014), relativa aos cheques descritos
na inicial inadimplidos pelo réu, conforme narrado na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
OSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTA ªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOª
DAªQUANTIAªESPECIlCADAªNAªINICIALªDEVIDAMENTEªATUALIZADAªEªEFETUEªOªPAGAMENTOªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªCORRESPONDENTESªà 5%
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1 - O réu
SERÈªISENTOªDOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAISªSEªCUMPRIRªOªMANDADOªNOªPRAZOª ª#ASOªNÍOªCUMPRAªOªMANDADOªNOªPRAZOªEªOSª
EMBARGOSªNÍOªFOREMªOPOSTOS ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de julho de 2020. B 24 e 25/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº 0079256-56.2018.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Luis Carlos Gonçalves Costa,
CPF 223.067.648-24, que nos autos de Cumprimento de sentença, requerida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Unipropi Embalagens Ltda, CNPJ 02.220.897/0001-94,
objetivando integrar seus sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o
alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado,
IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD FRQWHVWH H
requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores
$UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR%H

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026359-80.2020.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito
da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a S H LAVANDERIAS LTDA, CNPJ 04.487.928/0001-01, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e encontrando-se o
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados
após o decurso de 20 dias supra, pague a quantia de R$ 16.921,50 (12/06/2020), atualizada até o efetivo pagamento e
acrescido de custas, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% agregados ao valor do
débito principal, para todos os efeitos legais (CPC, artigo 85, § 1º e § 13 e art. 523 e §§ do CPC), bem como expedição
de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do
CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou
NOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTEªIMPUGNAÎÍOªARTªª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2020.
B 24 e 25/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006250-73.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANANIAS RODRIGUES DE AMORIM, Brasileiro, CPF 076.362.228-17,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do
Código de Processo Civil, em desfavor da empresa executada Formas e Contornos Industria e Comércio Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
WHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
edital, apresente resposta, quanto ao requerimento de inclusão no polo passivo do feito, nos termos do artigo
GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2020.
B 24 e 25/07
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005593-12.2020.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Maria Angélica Marques, CPF 754.270.288-20, que por este Juízo tramita de o presente Cumprimento de
Sentença oriundo da ação de cobrança de honorários n. 1012435-30.2016.8.26.0001 movida por Percival Mayorga e Izilda
Aparecida de Lima. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
DETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOª
do presente edital, pague a quantia de 11.712,64 (atualizado até 01/04/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa
DEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOª
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
NOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020.
B 24 e 25/07

Timpel S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para se reunirem em AGOE no dia 10 de agosto de 2020, 9h30, na
sede social, Rua Simão Alvares, 356, Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, a ﬁm de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações
ﬁnanceiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) destinação dos resultados
do exercício encerrado em 31.12.2019; Em AGE: (iv) a homologação do aumento de capital social da Companhia
aprovado na AGE de 21.02.2020; (v) alteração da redação do Artigo 5º; (vi) ratiﬁcação da criação de subsidiária da
Companhia no exterior; (vii) a aprovação da celebração de contratos de mútuos com instituições ﬁnanceiras, com a
possibilidade de conversão em participação societária; e (viii) a alteração e a consolidação do Estatuto Social.
São Paulo, 23.07.2020. Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração
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PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA - CNPJ nº 75.404.814/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 13 horas, na sede
social, na Rua Coronel Morais nº 100, Canindé, São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) destinação dos lucros do
exercício findo e distribuição de dividendos; c) eleição de membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei nº 6.404/1976, artigo 133, com as alterações da Lei nº 10.303/2001,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo-SP, 22/07/2020. José Maria Fernandes – Diretor-Presidente
DECLARAÇÃO À PRAÇA
YOUSSEF FISS, nascido no Egito, divorciado, economista aposentado, inscrito no CPF sob n.º 516.884.17834 e RG n.º 3.019.658-9 SSP-SP, com endereço nesta Capital na Rua São Vicente de Paula, n.º 152 apto. 91,
Santa Cecília, CEP 01229-010, DECLARA PARA FINS DE DIREITO, que está sendo alvo de estelionato a
ser investigado pelo 77º DEPOL conforme BO 3556/2016 de autoria desconhecida e BO 658206/2020 com
autoria declarada deMARCIO DE OLIVEIRA SOUZA, na qual teve seu documento de identidade RG falsificado,
com a foto alterada, sua assinatura alterada, o nome de seu genitor alterado, local de nascimento alterado,
digito verificador do número do RG alterado, dígitos verificadores do CPF alterados, documento de origem
alterado e mantendo-se os demais dados; holerite falsificado com seus dados como funcionário da Universidade
Federal de São Paulo, e dando como garantia imóvel Matricula 326033 do 2º CRI SP. DECLARA que não
tem firma aberta no OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS ETABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE ITAQUERA. São Paulo, vinte de julho de 2020.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (“Companhia”) convocados a se reunir em Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), que será realizada no dia 31 de julho de 2020 às 16h30, de modo exclusivamente digital, por meio de
PLATAFORMAELETRÇNICAASERDElNIDA PARATRATARSOBREASEGUINTEORDEMDODIA(i) Apreciação das contas dos administradores,
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos
AUDITORESINDEPENDENTES RELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODEEII $ELIBERA¼»OACERCADADESTINA¼»ODOLUCROLÁQUIDOAPURADONOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODEInformações acerca da participação
dos acionistas na AGO: $OCUMENTOS.OSTERMOSDOARTIGODA,EI CONFORMEALTERADAh,EIDAS3!”), para
participar da AGO, os acionistas, seus procuradores ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, (i) em caso de
PESSOASFÁSICAS CÆPIADODOCUMENTODEIDENTIlCA¼»O EII EMCASODEPESSOASJURÁDICAS A DOCUMENTODEIDENTIlCA¼»ODO
REPRESENTANTELEGALDOACIONISTA B CÆPIASIMPLESOUORIGINALDOSEUATOCONSTITUTIVODEVIDAMENTEREGISTRADONOSÆRG»OSDE
REGISTROAPLIC¶VEIS BEMCOMODADOCUMENTA¼»ODEREPRESENTA¼»OSOCIET¶RIA IDENTIlCANDOOSEUREPRESENTANTELEGALATADE
ELEI¼»ODEDIRETORIADEVIDAMENTEREGISTRADANOSÆRG»OSDEREGISTROAPLIC¶VEIS #ASOOACIONISTASEFA¼AREPRESENTARPOR
PROCURADOR DEVER¶SERAPRESENTADATAMB½MPROCURA¼»OCOMPODERESESPECÁlCOS OUTORGADANOSTERMOSDOPAR¶GRAFOPRIMEIRO
DOARTIGODA,EIDAS3! PORINSTRUMENTOPËBLICOOUPARTICULAR0RESEN¼A.OSTERMOSDA)NSTRU¼»O.ORMATIVA
DO$2%) APARTICIPA¼»ODOACIONISTASER¶REMOTA PORMEIODEPLATAFORMADIGITAL0ARTICIPA¼»O2EMOTA/SACIONISTASINteressados em acompanhar a AGO de forma remota deverão solicitar link para acesso por videoconferência, mediante pedido
FORMULADOPORE MAILEENVIADOPARACONSELHODEADMINISTRACAO INTEGRITASPARCOMBR/PEDIDODEVESERACOMPANHADODA
DOCUMENTA¼»ODEIDENTIlCA¼»OPREVISTANOITEMDESTASINSTRU¼ÊES OBSERVADAAANTECED¾NCIADEMINUTOSPARAINÁCIODA
!'//ACIONISTAOUSEUREPRESENTANTELEGALDEVER¶COMPARECER¹!'/ PORMEIODIGITAL MUNIDODEDOCUMENTOSQUECOMPROVEM
SUAIDENTIDADE!#OMPANHIAENVIAR¶AOSACIONISTASOUASEUSREPRESENTANTESOUPROCURADORESDEVIDAMENTECONSTITUÁDOS 
que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima, por e-mail, as respectivas instruções para acesso
AOSISTEMAELETRÇNICODEPARTICIPA¼»ONA!'//SACIONISTASQUEN»OENVIAREMASOLICITA¼»ODECADASTRAMENTONOPRAZOACIMA
REFERIDOAT½¹SHSDODIADEJULHODE N»OPODER»OPARTICIPARREMOTAMENTEDA!'/PORMEIODOSISTEMAELETRÇNICO
DISPONIBILIZADOPELA#OMPANHIA#ASOOACIONISTAQUETENHASOLICITADODEVIDAMENTESUAPARTICIPA¼»OPORMEIOELETRÇNICON»O
RECEBADA#OMPANHIAOE MAILCOMASINSTRU¼ÊESPARAACESSOEPARTICIPA¼»ODA!'/AT½¹SHMINDODIADEJULHODE
 DEVER¶ENTRAREMCONTATOCOMA#OMPANHIAPORMEIODOSCONTATOSINDICADOSABAIXOESOLICITARSUASRESPECTIVASINSTRU¼ÊES
PARAACESSO!#OMPANHIAN»OSERESPONSABILIZAPORQUAISQUERPROBLEMASOPERACIONAISOUDECONEX»OQUEOSACIONISTAS
VENHAMAENFRENTAREOUTRASSITUA¼ÊESQUEN»OESTEJAMSOBOCONTROLEDA#OMPANHIA!#OMPANHIASOLICITAAOSACIONISTASQUE
ACESSEMOSISTEMAELETRÇNICODISPONIBILIZADOPARAAPARTICIPA¼»ONA!'/COM NOMÁNIMO TRINTA MINUTOSDEANTECED¾NCIA
EM RELA¼»O AO HOR¶RIO PREVISTO PARA INÁCIO DA !'/  PORTANDO O DOCUMENTO DE IDENTIDADE  /S DOCUMENTOS E INFORMA¼ÊES
RELATIVOS¹SMAT½RIASASEREMDELIBERADASNA!'/ENCONTRAM SE¹DISPOSI¼»ODOSACIONISTASNASEDEDA#OMPANHIA%MCASO
DEDËVIDASOUESCLARECIMENTOS FAVORCONTATARA#OMPANHIANOE MAILCONSELHODEADMINISTRACAO INTEGRITASPARCOMBR3»O
0AULO DEJULHODELuiz Augusto Prado Barreto 0RESIDENTEDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O
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36ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias.
Proc. nº 1031439-08.2020.8.26.0100. A Dra. THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE
CARVALHO CARDIN, MMª Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER à
UELTON ESPINOLA PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL ME (CNPJ 22.702.031/000127), que BAILÉU INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação
no pagamento de R$7.207,69 (abril/2020) a ser atualizado e acrescido das cominações
legais, débito este decorrente do descumprimento das obrigações previstas no
contrato de locação nº 003557-01, de 06/11/2018. Estando a reqda. 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, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 22/07/2020. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscrevi.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora
S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”),
e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 13 de agosto de 2020, às 10:00 horas, de forma remota e eletrônica
através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser enviado o link para conexão
gerado pela Emissora, 2 (duas) horas antes da reunião, conforme prerrogativa do Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26
de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, a ﬁm de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação da retenção de valor necessário para o pagamento das Despesas do
Patrimônio Separado nos termos da cláusula 11.1 do Termo de Securitização, bem como o valor necessário para cobrir eventuais
contingências com as ações judiciais em curso de responsabilidade do patrimônio separado; 2. Aprovado o item ‘1’ acima, e
descontado o valor da retenção supramencionada, deliberar sobre a amortização extraordinária dos CRI; 3. Avaliar e aprovar,
se for caso, as Propostas apresentadas para aquisição de unidades garantidas para o CRI; 4. Autorizar o Agente Fiduciário para,
em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para
implementar o deliberado no item acima. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença de titulares de CRI que
representem 50% mais um dos CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples dos
presentes. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem
prévia e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/
estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias
úteis antecedentes à realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.
com.br e jurídico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
25 e 28/07
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0080264-05.2017.8.26.0100 AMM. Juíza
de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues
Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a INSTALACRE SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA VEICULOS
LTDA., CNPJ 03.462.311/0001-60, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Banco do Brasil S/A e que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20
dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o valor indicado no valor de R$ 330.422,05,
acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de junho de 2020.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2020

SACYR NEOPUL S.A. DO BRASIL
CNPJ: 11.754.910/0001-86
RELATÓRIO DA DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em reais - R$ - centavos eliminados)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de consórcios
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante

NÃO CIRCULANTE
Impostos diferidos
Imobilizado
Total do ativo não-circulante
TOTAL DO ATIVO

2019
1.162.732
1.543.498
129.061
530.497
995.174
4.360.962

2.129.027
3.878.052
6.007.079
10.368.041

2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Salários, provisões e encargos sociais a recolher
Impostos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar de consórcios
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas

520.222
981.093
412
429.743
64.908
1.996.378

1.832.012
4.392.334
6.224.346
8.220.724

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2019

2018

147.457
553.188
250.433
253.240
498.214
1.702.532

61.476
154.823
106.628
253.240
576.167

3.535.789
3.535.789

2.075.573
2.075.573

7.266.442 7.266.442
3.870.718 2.543.245
(6.007.440) (4.240.704)
5.129.720 5.568.983
10.368.041 8.220.724

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em reais - R$ - centavos eliminados)
Capital
Reserva de
Prejuizos
social
capital
acumulados
Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
3.275.379
2.374.670
(2.327.541)
3.322.508
Prejuizo líquido do exercício
(1.913.163)
(1.913.163)
Reversão de reservas de capital
168.575
168.575
3.991.063
3.991.063
Aumento de capital social
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
7.266.442
2.543.245
(4.240.704)
5.568.983
Prejuizo líquido do exercício
(1.766.737)
(1.766.737)
1.327.473
1.327.473
Reserva de capital
7.266.442
3.870.718
(6.007.440)
5.129.720
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em reais - R$ - centavos eliminados)
2019
2018
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
3.634.884 2.771.636
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(1.462.065)
(680.921)
LUCRO BRUTO
2.172.819 2.090.715
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
(3.779.186) (3.680.702)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
(1.606.367) (1.589.987)
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas ﬁnanceiras
1.342.274
575.962
Despesas ﬁnanceiras
(1.304.531)
(691.996)
(198.114)
(736.830)
Variação cambial, líquida (a)
(1.766.737) (2.442.851)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL (1.766.737) (2.442.851)
IRPJ E CSLL
Diferidos
529.688
529.688
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (1.766.737) (1.913.163)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
2019
2018
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
(1.766.737) (1.913.163)
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO
(1.766.737) (1.913.163)
EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E
DE 2018 (Valores expressos em reais - R$ - centavos eliminados)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERA(Valores expressos em reais – R$ - centavos eliminados)
2019
2018
CIONAIS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Sociedade é uma ﬁlial da empresa reconhecida no resultado do exercício. Para ﬁns de avaliação do valor
(1.766.737) (1.913.163)
portuguesa SACYR NEOPUL S.A., autorizada a funcionar no Brasil pela recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos, para os quais Lucro / prejuízo líquido do exercício
portaria nº. 8, de 06 de julho de 2009, do Ministério de Estado do existem ﬂuxos de caixa identiﬁcáveis separadamente (Unidades Geradoras Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicada no Diário Oﬁcial de Caixa - UGCs). i) Empréstimos e ﬁnanciamentos Registrado ao valor de o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
da União em 07/07/2009, e Portaria de Retiﬁcação, nº 07, de 14 de abril de custo, acrescidos dos encargos e das variações monetárias. j) Partes operacionais
898.034
816.166
2010, publicada no Diário Oﬁcial da União em 15/04/2010, tendo como relacionadas Registrado ao valor de custo, acrescidos dos encargos, das Depreciações e amortizações
objeto social desenvolver as atividades de execução de empreitadas de variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias. Referem-se Variações cambiais
198.114
736.830
obras públicas ou particulares, engenharia, execução, coordenação e basicamente a reembolso de despesas e mútuos. k) Imposto de renda e Juros passivos
953.081
233.347
gestão de obras ferroviárias, metroviária ou obras civis, designadamente contribuição social A provisão para o imposto de renda e a contribuição
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
montagem e manutenção de infraestruturas, superestruturas ferroviárias e social é calculada com base no lucro tributável de acordo com as alíquotas
(562.405)
(59.510)
metroviária, a representação, importação, exportação e comercialização de vigentes nas datas dos balanços. l) Provisões, incluindo provisão para riscos (Aumento) redução em clientes
materiais, designadamente da construção civil e industriais; a elaboração de ﬁscais, cíveis e trabalhistas São quantiﬁcadas ao valor presente do (Aumento) redução em contas a receber de
15.811
(128.650)
estudos relacionados com a sua atividade, e participação em outras desembolso esperado para liquidar a obrigação, utilizando a taxa adequada consórcios
(397.769)
(560.046)
sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. m) Uso de (Aumento) redução em impostos a recuperar
acionista ou quotista, bem como em associações ou consórcios. Durante o estimativas e julgamento Exige que a Administração faça julgamentos, (Aumento) redução em outros créditos
(930.265)
(6.917)
ano de 2019 a NEOPUL Brasil deu continuidade à sua estratégia de estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os Aumento (redução) nos passivos operacionais:
internacionalização no Brasil, tendo, no contexto de sua atuação operacional, valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
Aumento (redução) em fornecedores
85.981
(33.270)
acompanhado as oportunidades de negócio nas áreas ferroviária e divergir dessas estimativas. As informações sobre incertezas, premissas e
398.365
(3.081)
metroviária, nas esferas federal ou estadual, no âmbito público ou privado, estimativas que possuam um risco signiﬁcativo de resultar em um ajuste Aumento (redução) encargos empregatícios
143.804
26.937
obtendo sucesso comercial em uma grande obra do setor ferroviário. A material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, Aumento (redução) em impostos a recolher
Empresa, ao longo dos anos tem adotado uma estratégia com vista a se aos seguintes aspectos: vida útil do ativo imobilizado, custo orçado das Aumento (redução) em contas a pagar de
498.214
(9.200)
preparar para poder assumir contratos de grande envergadura. Ainda, obras, provisões para riscos ﬁscais, cíveis e trabalhistas e perdas consórcios
durante o ano em apreciação, considerando a estratégia deﬁnida para relacionadas a contas a receber. Essas estimativas e premissas são revistas Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(756.094)
(610.233)
atuação no mercado brasileiro, a NEOPUL Brasil aumentou o capital social, de maneira contínua e o impacto de tais revisões é reconhecido no exercício atividades operacionais
de forma melhorar os índices, capacitando dessa forma a empresa para em que são efetuadas. n) Contratos de prestação de serviço de construção FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
participação em obra de maiores dimensões. Tal situação, conjugada com e contratos onerosos A receita de prestação de serviço é apurada e INVESTIMENTO
as competências detidas pela Companhia, permitiu e permitirá encarar, com reconhecida em virtude da evolução de cada obra de acordo com a CPC 40.
Aquisição de imobilizado
(383.753)
otimismo, diversos projetos metroviários e ferroviários que foram ou serão A receita compreende o valor inicial acordado no contrato, acrescido de
673.354
lançados nos próximos anos no Brasil. A NEOPUL Brasil continua a apostar variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os Baixa de diferido
(326.074)
(232.696)
fortemente nos processos de construção apoiados pela forte mecanização o pagamentos de incentivo contratuais, na condição em que seja praticamente Aquisição de diferido
que leva a empresa a realizar fortes investimentos em renovação de certo que resultem em receita e possam ser mensurados de forma conﬁável. Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(232.696)
(36.472)
equipamentos e adequação dos mesmos as novas regres e boas práticas do A receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de atividades de investimento
sector da construção, em especial o setor ferroviário. Outro ponto de forte conclusão do contrato, de acordo com o percentual de conclusão de cada FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
investimento foi feito na formação de funcionários, com maior foco na um dos projetos. Os custos de cada contrato são reconhecidos como FINANCIAMENTO
Segurança, Qualidade e meio ambiente. A Sociedade mantem legítimas as resultado no período em que são incorridos, a menos que determinem um Aumento de capital
- 3.991.063
expectativas relativas aos diversos projetos metroviários e ferroviários, ativo relacionado à atividade de contrato futuro. Quando o resultado de um
1.327.473
168.575
salientando-se as diversas oportunidades decorrentes das necessidades de contrato de prestação de serviço de construção não pode ser estimado com Redução das reservas de capital
3.807.756 4.155.312
investimento nesta área de infraestrutura no mercado Brasileiro. 2. conﬁabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos Aquisição de empréstimos
- (3.991.063)
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As incorridos, desde que sua recuperação seja provável. Se for provável que os Pagamento de empréstimos
demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas custos totais excederão a receita total de um contrato (caracterizando um Empresas ligadas
(2.653.753) (6.453.098)
contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das Sociedades contrato oneroso), a perda referente ao excedente entre a receita contratada Recebimento de emprestimos a empresas
10.391.368 3.733.795
por Ações, abrangendo os pronunciamentos técnicos e as orientações e e o custo total estimado é reconhecida imediatamente no resultado do ligadas
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos exercício na rubrica “Custo dos serviços prestados” e no passivo, registrada Pagamento de empresas ligadas
(11.583.630)
(340.120)
Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - na rubrica “Outras contas a pagar”. Os montantes faturados ou a faturar
CFC, cujas principais práticas contábeis estão descritas a seguir: Na registrados com base no serviço executado por obra, mas ainda não pagos Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
1.289.215 1.264.464
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras é necessário utilizar estimativas pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na atividades de ﬁnanciamento
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As rubrica “Contas a receber de clientes”. o) Resultado O resultado é apurado AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA
275.674
642.510
demonstrações Financeiras da empresa incluem, portanto, estimativas pelo regime contábil de competência de exercícios. 3. CONSÓRCIOS E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.162.732
520.222
referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, determinações de CONSTRUTORES - A atuação da Sociedade no mercado brasileiro decorre Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do exercício
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais através da integração de Consórcios, Agrupamentos Empresariais para a Caixa e equivalente de caixa no início do
520.222
244.548
podem apresentar variações em relação às estimativas. As principais Construção, Fiscalização, Gerenciamento e Controle de Obras. Os ativos, exercício
práticas contábeis observadas na elaboração das demonstrações passivos e resultados dos consórcios estão reﬂetidos nas demonstrações AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA
642.510
275.674
ﬁnanceiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa Registradas ﬁnanceiras, proporcionalmente à efetiva participação: a) 20% de participação E EQUIVALENTES DE CAIXA
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. b) no Consórcio Neoprumo, constituído em 13 de maio de 2014, tendo com
Títulos e valores mobiliários Representados por aplicações em Certiﬁcados objeto a Execução de obras e serviços necessários para a implantação de
2019
2018
de Depósitos Bancários – CDBs (renda ﬁxa), sendo classiﬁcados em superestrutura para a duplicação dos trechos ferroviários entre as estações
“empréstimos e recebíveis” e estão mensurados pelo custo amortizado. c) Pátio de Embu-Guaçu e o Pátio de Evangelista de Souza e os Pátios de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
(57.716) (47.668)
Ativos e passivos ﬁnanceiros São mensurados pelo método do custo Perequê e o Pátio de Paratinga, Estado de São Paulo. Consórcio em fase de Social – COFINS
(12.284) (10.170)
amortizado, utilizando o método de taxa de juros efetiva, deduzidos de término. b) 50% da participação do Consórcio Neopru Santa Helena, Programa de Integração Social – PIS
Impostos sobre Serviços – ISS
(1.323)
(122)
qualquer perda por redução ao valor recuperável. A receita e a despesa de constituído em 14 de janeiro de 2015, tendo como objeto a Execução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
(525)
(145)
juros são reconhecidos por meio da aplicação da taxa de juros efetiva, superestrutura ferroviária, exceto lançamento de dormentes de concreto na
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
(5.304) (3.852)
exceto para créditos de curto prazo, quando o efeito do desconto com base via, junto à Obra de Ferrovia Norte Sul – Extensão Sul Lote 3S. Consórcio
(173.280) (44.672)
Outros tributos a recolher
em
fase
de
término.
c)
30%
de
participação
no
–Consórcio
Sacyr
Neopul
na taxa de juros efetiva é imaterial. d) Contas a receber de cliente e provisão
(250.433) (106.628)
para créditos de liquidação duvidosa Registradas e mantidas no balanço ETC, constituído em 30 de outubro de 2019, tendo como objeto a Execução
patrimonial pelo valor nominal dos títulos faturados e ajustados pelo das obras e serviços de engenharia para a implantação dos trechos 6. PASSIVO NÃO CIRCULANTE - 6.1 – PARTES RELACIONADAS
reconhecimento da receita em virtude da evolução de cada obra. Constituída remanescentes da Ferrovia Norte-Sul – Estrela D’ Oeste – SP e Porto Reembolso de despesas
2019
2018
Nacional
–
TO.
3.1
–
CONTAS
A
RECEBER
DE
CONSÓRCIOS
com base na avaliação dos saldos com risco de realização e negociações
Somague Engenharia S.A. do Brasil
(645) (308.917)
Participação no
em andamento por cliente. e) Consórcios De acordo com o CPC 19 (R2) Sacyr Construccion S.A. do Brasil
(103.373)
consórcio %
2019
2018 Sacyr Neopul S.A.
Negócios em Conjunto, as participações em consórcios são classiﬁcadas
(5.727.746) (6.388.225)
20
14.446
14.484 Sacyr Neopul S.A. Uruguai
como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus ativos, Consórcio Neoprumo
113.656
50
(11.513)
(10.136) Sacyr Somague S.A.
passivos, receitas e despesas reconhecidos linha a linha nas contas do Consórcio Neopru
(93.703)
(93.703)
(372.086)
- Mútuos
30
balanço patrimonial e da demonstração do resultado, na proporção do Consórcio Sacyr Neopul ETC
369.153
4.348 Sacyr Neopul S.A. (a)
percentual de participação em cada consórcio. f) Investimentos Registrados
(10.050.363) (5.091.412)
com base no método de equivalência patrimonial. Conforme este método, os 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE - 4.1 – IMOBILIZADO
12.326.384 9.806.684
Somague Engenharia S.A. do Brasil (a)
investimentos são inicialmente registrados pelo valor de custo e, em seguida,
(3.535.789) (2.075.573)
Taxa anual deajustados para ﬁns de reconhecimento da participação da Filial no lucro ou
preciação %
2019
2018 (a) Na demonstração de resultado, refere-se a receita e despesas ﬁnanceira
prejuízo e em outros resultados abrangentes das investidas. g) Imobilizado
Máquinas e equipamentos em
de
juros
sobre
contratos
de
mútuos.
7.
INSTRUMENTOS
FINANCEIROS 5.429.066 6.326.443
10
Registrado ao custo de aquisição, ajustado pelas depreciações e
comodato (a)
A Administração da Sociedade não identiﬁcou a ocorrência de diferenças
amortizações acumuladas, calculadas peta método linear, às taxas em
Máquina e equipamentos
10
2.988.757 1.717.247
relevantes entre os valores de mercado e aqueles apresentados nas
função do tempo de vida útil ﬁxado por espécie de bem, conforme as taxas
Computadores e periféricos e
10-20
25.850
16.230 demonstrações ﬁnanceiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018 de seus
mencionadas na nota 4.1. h) Avaliação de recuperação de ativos Os ativos
outros
são avaliados anualmente para identiﬁcar evidências de perdas não
8.443.673 8.059.920 instrumentos ﬁnanceiros, tais como caixa e bancos, aplicações ﬁnanceiras,
recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações signiﬁcativas nas
(4.565.620) (3.667.586) contas a receber, créditos com empresas ligadas e contas a pagar. 8.
( - ) Depreciações e amortizações
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
3.878.052 4.392.334 CAPITAL SOCIAL - O capital social destacado é de R$ 7.266.442,05 (sete
Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois
contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, deﬁnido pelo maior entre (a) Equipamentos em comodato com a Matriz. 5. PASSIVO CIRCULANTE reais e cinco centavos).
o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, essa perda é 5.1 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Nuno Miguel Mano Jorge
Aline Martins de Lima
Representante Legal - CPF 235.339.828-66
Contador - CRC 1SP264365/O-0 - CPF: 290.174.648-95

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1064113-13.2018.8.26.0002 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) CHRISTIAN MATARAZZO SUPLICY, RG
12.693.174-4, CPF 083.374. 678-27, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, objetivando a cobrança oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados 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 na inicial no valor de R$ 27.818,94 (agosto/2017), devidamente
atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2020.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível – SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1127723- 88.2014.8.26.0100 ( usuc 1609 ) 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que CLAUDINEI PINOTTI, LUIS CARLOS FERNANDES e
MARIA AUGUSTA PINOTTI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a Declaração de domínio do imóvel
localizado na Rua Elmano Sadino, nº 01, nesta Capital, com área de 187,24 m². Contribuinte nº 089.549.00151 , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis,
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
J - 27 e 28/07

2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente - SPEDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO
Nº 1007444-16.2018.8.26.0009 O MM. Juíz da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente - SP, Dr. Otávio
Augusto de Oliveira Franco, FAZ SABER a Simone de Oliveira Caser CPF/MF 265.274.918-48, Ação:
Execução de Título, proposta por Adrovaldo Vitor de Andrade, objetivando o recebimento de R$ 2.528,40,
representada por Locação de Móvel, e não localizada a requerida, expedese edital para que, pague no prazo
de três dias o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam
reduzidos à metade, ou O art. 916, caput, da lei 13.105/2015 (CPC/2015), permite que, na execução fundada
em título extrajudicial, o executado, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de
advogado, requeira “que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”, querendo apresente embargos no prazo de quinze
dias. Afixe - se e Publique-se na forma da lei.
J - 27 e 28/07

1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1007082-28.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MANU PONT MANUTENÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 01.605.423/
0001- 06, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Motor System
Automação, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Epp, objetivando o recebimento dos produtos descritos
nas Duplicatas nº. 11462.2, no valor de R$ 3.799,91, 11362.2, no valor de R$ 2.251,13, 11761.1, no valor de R$
2.356,47, 11761.2, no valor de R$ 2.356,47, tot alizando o valor original de R$ 10.763,97, os valores das notas
fiscais inadimplidas acrescido de juros de 1% ao mês totalizam a importância de R$ 12.921,83 (Doze Mil
Novecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Três Centavos) (06/2015), representada por Duplicata, mais
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo. 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 3(três) dias, efetuar(em) o pagamento do valor reclamado, sob pena de penhora,
fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, advertidos os
executados, de que em caso de pagamento do valor reclamado no prazo de 3(três) dias, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade, ficando advertido(s), ainda, que poderá(ão), dentro do prazo de
15 (quinze) dias, embargar a execução ou reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, requerer(em)
seja(m) admitido(s) a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.
J - 27 e 28/07
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1063185-28.2019.8.26.0002. 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) VERIANA FERREIRA DE SOUSA CHIMENTO
BAU, RG 21471553-X, CPF 116.773.558-75, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando em síntese: a cobrança de R$ 34.071,08 (outubro/
2018), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se
a ré 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 dívida
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
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 01 de julho de 2020.

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003555-18.2020.8.26.0004. 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) JANUÁRIO FIGUEIREDO GOMES DOS SANTOS, CPF
076.394.898-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero Ec Ltda, visando o cumprimento da sentença
proferida nos autos nº 1015177-19.2016.8.26.0004 que declarou constituído, de pleno direito, o título executivo
judicial, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 41.220,05, devidamente atualizada até Junho de 2020, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Decorrido o prazo, 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 03 de julho de 2020.

7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana-SP. EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1024093-51.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber ao SR.
ALEXANDRE GERGOS EL DIB, CPF 275.341.318-55, RG 28.803.700-5, cônjuge da executada Gabriela
Gentille Menna Barreto El Dib, na ação Execução deTítulo Extrajudicial, requerida por PEPPE E BONAVITA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 57.124.133/0001-97, na qual procedeu-se a penhora sobre o seguinte
bem: 50% do imóvel, o apartamento 71 localizado no 7º andar do Condomínio Edifício Saveiro, situado a Rua
Francisca Júlia, nº 539, Vila Moraes, Santana, São Paulo /SP, matrícula registrada perante o 3ª Cartório de
Registro de imóvel sob nº 87.663. Estando o cônjuge da executada, supra mencionada, em lugar ignorado,
foi determinada a intimação da penhora, por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
impugnação, sob pena de prosseguir o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, afixado e publicado na
forma da lei.
J - 27 e 28/07

1ª Vara de Registros Públicos – SP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos daAção
de Usucapião, PROCESSO Nº 1089830- 58.2017.8.26.0100 ( USUC 1277 ) 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) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Debora Leite, Jayr Leite e Zuleide Leite ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Lagoa Formosa, nº 367, Vila Guilhermina
São Paulo/SP, com área de 180 m², contribuinte n° 058.115.0034-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.
J - 27 e 28/07

Dólar tem
maior queda
semanal desde
início de
junho
Num dia de volatilidade no
mercado internacional, o dólar
fechou a volátil sessão da sexta-feira (24) em leve queda, depois de subir quase 0,8% mais
cedo. A cotação alternou altas
e baixas, em meio a temores
sobre as relações entre Estados
Unidos e China.
O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 5,207, com
recuo de 0,14%. Na semana, o
dólar perdeu 3,26%, a mais forte desde a semana finda em 5
de junho. Em julho, a cotação
recua 4,28%, mas acumula alta
de 29,76% em 2020.
No exterior, o dólar bateu
mínimas em quase dois anos,
com avaliações de que a economia norte-americana pode
perder ritmo em sua recuperação diante do aumento de casos de covid-19 no país. Esse
temor voltou a pressionar as
bolsas, além dos receios de potenciais impactos econômicos
decorrentes de tensões entre
Estados Unidos e China.
(Agencia Brasil)

Confiança do
consumidor
cresce
7,7 pontos
em julho,
diz FGV
O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), subiu 7,7
pontos na passagem de junho
para julho deste ano. Com essa,
que foi a terceira alta consecutiva, o indicador chegou a 78,8
pontos, em uma escala de 0 a
200 pontos. Ainda assim, o índice continua abaixo do patamar
de fevereiro, ou seja, de antes
da pandemia da covid-19.
A confiança do consumidor
com a situação atual ficou praticamente estável de junho para
julho, ao subir 0,4 ponto e passar para 71 pontos. Já a expectativa em relação aos próximos
meses avançou 12,3 pontos e
passou para 85,1 pontos.
“A confiança dos consumidores manteve em julho a tendência de recuperação, motivada principalmente pela melhora
das expectativas em relação à
economia. Mas, apesar de acreditar numa recuperação da economia no segundo semestre, o
consumidor continua insatisfeito com a situação presente e ainda não enxerga a melhora de
suas finanças pessoais no horizonte de seis meses. Sem prazo
para terminar, a pandemia parece ter um efeito mais acentuado
nos consumidores, que ainda se
sentem ameaçados com desemprego e perda de renda nas empresas”, afirma a pesquisadora
da FGV Viviane Seda
Bittencourt. (Agencia Brasil)
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2020

Jornal O DIA SP

RMS Administração de Bens Ltda - CNPJ: 17.109.244/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
2019
2018
Balanço Patrimonial / ATIVO
2019
2018 Balanço Patrimonial / PASSIVO
Demonstração do Fluxo de Caixa
10.235.768
1.288.725
Circulante
8.089.902
4.435.789 Circulante
2019
973.208
914.707 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
6.825.661
2.908.505 Fornecedores
9.861
11.908
Contas a receber de clientes
1.150.448
1.342.082 Obrigações sociais e trabalhistas
3.130.909
457.297
362.110 Lucro do exercício
Adiantamentos e outros
113.793
185.202 Obrigações Tributárias
8.329.565
- Ajustes para reconciliar lucro do exercício com o caixa
Não Circulante
83.743.605 84.613.665 Lucros a Pagar
(aplicado
nas)
gerado
nas
atividades
operacionais:
465.837
Outros ativos
51.955
51.955 Partes relacionadas
3.244.179
30.471.657 31.435.991 Depreciação e amortização
Imobilizado
569.827
108.679 Não-Circulante
30.435.991 31.435.991 (Aumento) diminuição nos ativos: Contas a receber 191.634
Construção em Andamento
4.661.035
4.191.462 Empréstimos de sócios
35.666
- Outros ativos
Propriedade para Investimento
78.459.338 80.261.569 Resultado exercícios futuros
71.409
51.126.082 56.324.738 Aumento (diminuição) nos passivos: Fornecedores 58.501
Marcas e Patentes
1.450
- Patrimônio líquido
Capital Social
51.095.173 51.095.173
(2.047)
Lucros Acumulados
30.909
5.229.565 Obrigações sociais e trabalhistas
95.187
91.833.507 89.049.454 Obrigações tributárias
Total ativo
91.833.507 89.049.454 Total passivo e do patrimônio líquido
Outros passivos
35.666
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
2019
2018
Capital
Lucros Total Patripelas atividades operacionais
6.825.438
Receita Líquida
11.593.460 10.329.863 Descrição
Social Acumulados mônio Líquido Fluxo de caixa das atividades de investimento
11.593.460 10.329.863 Saldos em 31.12.2017
51.095.173
1.715.660
52.810.833 Aquisição de imobilizado
(2.374.119)
Receitas (despesas) operacionais
(7.279.511) (5.776.156) Ajuste exercícios anteriores
(60.427)
(60.427) Partes relacionadas - valores enviados
465.837
Despesas gerais e administrativas
(7.633.178) (6.065.427)
Lucro do exercício
3.574.332
3.574.332 Caixa líquido aplicado nas
Outras receitas e despesas líquidas
353.667 289.271
(1.908.282)
51.095.173
5.229.565
56.324.738 atividades de investimento
Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
4.313.949 4.553.707 Saldos em 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Resultado Financeiro
252.266
80.049 Distribuição de lucros
Aporte
de
capital
de
acionista
(1.000.000)
(5.229.565)
(5.229.565)
Receitas Financeiras
259.137
84.594 exercícios anteriores
Caixa líquido gerado pelas
Despesas Financeiras
(6.871)
(4.545) Distribuição de
atividades de ﬁnanciamento
(1.000.000)
lucros do exercício
(3.100.000)
(3.100.000) Aumento (redução) no saldo
Lucro antes do Imposto de Renda
e da contribuição social
4.566.215 4.633.756 Lucro do exercício
3.130.909
3.130.909 de caixa e equivalentes de caixa
3.917.156
Imposto de renda e contribuição social - corrente (1.435.306) (1.059.424) Saldos em 31.12.2019
51.095.173
30.909
51.126.082 Caixa e equivalentes no início do exercício
2.908.505
Lucros dos Exercícios
3.130.909 3.574.332
Caixa e equivalentes no ﬁnal do exercício
6.825.661
Rosa Maria Salvetti - Administradora
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas
Aumento (redução) no saldo
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.
TC-CRC 1SP 180.662/O-1
de caixa e equivalentes de caixa
3.917.156
Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral ordinária que se realizará no dia 31 de julho de 2020,
às 11h, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores
da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; e (ii) aprovar a destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 (“AGO/2020”). Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto
relacionado à evolução da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), a AGO/2020 será realizada exclusivamente de modo
digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os Acionistas acompanhem e votem na
AGO/2020. 2. Os Acionistas interessados em participar da AGO/2020 por meio de sistema eletrônico de votação a distância
deverão enviar e-mail para o endereço admri@saraiva.com.br, até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGO/2020,
manifestando seu interesse em participar da AGO/2020 dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação
de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a identificação do Acionista e, se for o caso, de seu representante
legal que comparecerá à AGO/2020, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e
endereços de e-mail dos representantes do solicitante que participarão da AGO/2020. 3. Os Acionistas que não enviarem a
Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGO/2020 via sistema eletrônico
de votação a distância. 4. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na AGO/2020,
a Companhia enviará um link acompanhado da senha de acesso para os endereços de e-mail informados na Solicitação
de Acesso. Caso um Acionista ou representante de Acionista não receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 (doze)
horas de antecedência do horário de início da AGO/2020, deverá entrar em contato com a Companhia, por meio do
e-mail admri@saraiva.com.br, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO/2020, para que seja
prestado o suporte necessário. 5. Na data da AGO/2020, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de
30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da AGO/2020, sendo que o registro da presença do Acionista via
sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 (quinze) minutos do início da AGO/2020, não será
possível o ingresso do Acionista na AGO/2020. Assim, a Companhia recomenda que os Acionistas acessem a plataforma
digital para participação com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência do horário de início da AGO/2020. 6. As
manifestações de voto na AGO/2020 serão feitas exclusivamente pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme
instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGO/2020. 7. Serão considerados presentes à AGO/2020 os
Acionistas que tenham registrado sua presença no sistema digital de participação a distância de acordo com as orientações
acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO/2020, uma vez que ela será realizada
exclusivamente de modo digital. 8. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Acionista assegurar
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não
estejam sob controle da Companhia. 9. A AGO/2020 será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será
disponibilizado pela Companhia, incluindo imagem e áudio. São Paulo, 22 de julho de 2020.
Jorge Eduardo Saraiva – Presidente do Conselho de Administração
(23, 24 e 25/07/2020)
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2018
3.574.332
(60.427)
2.197.950
(382.375)
(81.391)
(1.214.679)
(15.909)
62.332
4.079.833
(30.577.556)
(30.577.556)
28.225.328
28.225.328
1.727.605
1.180.900
2.908.505
1.727.605

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em Reais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019
2018
Balanços Patrimoniais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Capital Reserva para au- Prejuízos
ATIVO
2019
2018
Social mento de capital acumulados
Total Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
(712.576) 3.144.531
Circulante
20.309.179 21.954.922
Em 31.12.2017 19.864.691
(16.465) (9.923.978) 9.924.247 Atividades que não afetam o caixa
12.807 16.518
Caixa e equivalente de caixa
5.955.202
5.979.253 Lucro do exercício
- 3.144.531 3.144.531 Variação nos ativos e passivos
Contas a receber
13.723.200 13.723.200 Em 31.12.2018 19.864.691
(16.465) (6.779.447) 13.068.779
Estoques
- 3.341.023
Tributos a recuperar
623.360
589.433 Ajustes de
- (649.311)
16.465
(16.465)
- Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
7.418
7.392 excercícios anteriores
(33.926) (3.175)
(712.576) (712.576) Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
1.655.644 Lucro do exercício
1.655.644 (1.655.644)
Em 31.12.2019 19.864.691
- (7.508.489) 12.356.202 Outros títulos a receber
Não Circulante
1.735.402
1.748.209
(26) 12.750
2019 2018 Adiantamentos a fornecedores
Depósitos judiciais
1.699.714
1.699.714 Valor patrimônio por ação do capital no ﬁm do exercício 1,61 1,52 Fornecedores
(42.922) 50.835
Imobilizado
35.688
48.229 Demonstrações do Resultado
2019
2018 Tributos a recolher
(157.873) 150.524
Intangível
267 Receita Bruta de Negociações
- 10.895.511 Contas a pagar
(745.179) 1.153.635
Total do Ativo
22.044.581 23.703.131 Tributos
(988.810) Caução
- (75.000)
9.906.700 Caixa e equivalentes de caixa líquidos
PASSIVO
2019
2018 Receita Líquida de Negociações
provenientes das atividades operacionais
(24.051) 5.486.686
Circulante
9.688.379 10.634.353 Receitas (despesas) operacionais
- (3.030.091) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fornecedores
14.843
57.765 Custos
Aquisição de Imobilizado
- (87.492)
Tributos a recolher
11.290
169.163 Receitas (despesas) operacionais
(495.022) (3.055.282) Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Outras contas a pagar
9.240.072 10.407.425 Serviços prestados
Gerais e administrativas
(210.920)
(614.251) Integralização de capital/Reserva aumento de capital
Adiantamento de clientes
422.174
Impostos, taxas e contribuições
(13.825)
(89.201) Ajuste de exercícios anteriores
- (16.465)
Não Circulante
(719.767) (3.758.734) Redução no caixa e equivalente de caixa
(24.051) 5.382.729
Patrimônio Líquido
12.356.202 13.068.779 Lucro (Prejuízo) operacional antes do
Caixa e equivalente de
Capital Social
19.864.691 19.864.691 resultado ﬁnanceiro, do I.R. e da C.S.
(719.767)
3.117.876 caixa no início do exercício
5.979.253 596.524
Reserva para aumento de Capital
(16.465) Resultado ﬁnanceiro
Caixa e equivalente de caixa no ﬁnal do exercício 5.955.202 5.979.253
Resultado Acumulado
(7.508.489) (6.779.447) Despesas ﬁnanceiras
(16.638)
(16.638)
...Continuação - Demonstrações do Resultado 2019
2018
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
22.044.581 23.703.131 Receitas ﬁnanceiras
23.828
43.294 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(712.576)
3.144.531
Resultado ﬁnanceiro
7.190
26.656 Ações em circulação no ﬁnal do exercício
19.864.691 19.864.691
Alexandre Marcelo Marques Cruz - Diretor
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da C.S.
(712.576)
3.144.531 Lucro líquido (prejuízo) por ações do
G.R.F. Assessoria Contábil SS
Imposto de renda e contribuição social
- capital social no ﬁm do exercício - R$
(0,0359)
0,1583
Renato Augusto de Souza - Contador - CRC 1SP207711/O-3
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GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de março de 2013 e posteriormente aditado
(“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na
qualidade de agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 13 de agosto de 2020, às 10 horas
em primeira convocação. Em atendimento à Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM
625”), a assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso
à reunião será disponibilizado aos Titulares de CRI habilitados até 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da
reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Concessão de carência no pagamento de amortização dos CRI para
as parcelas previstas para 14 de agosto 2020, 14 de setembro de 2020 e 14 outubro de 2020, conforme disposto na Cláusula
5.1.1.1, Cláusula 5.3 e tabela de amortização e juros constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Parcelas dos CRI” e
“Anexo I – Tabela de Amortização e Juros do CRI”, respectivamente), sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios
acontecerá normalmente caso a carência seja concedida e as Parcelas dos CRI serão diluídas nas próximas parcelas devidas, a
partir de 14 de novembro de 2020, inclusive, até a Data do Vencimento, não alterando a Data de Vencimento dos CRI; (ii) Caso
seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas de amortização do CRI e, por consequência,
a substituição do Anexo I – Tabela de Amortização e Juros do CRI no Termo de Securitização; e (iii) Autorização à Emissora e
ao Agente Fiduciário para praticarem todos os atos e celebrarem todos documentos necessários ao cumprimento das ordens
do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no
Termo de Securitização e nos demais documentos da operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Não
será disponibilizado modelo de instrução de voto, sendo certo que única forma de manifestação de voto dos Titulares de CRI
será através de acesso ao link da reunião, que será disponibilizado pela Emissora por correio eletrônico aos Titulares dos CRI,
previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada
para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação
de poderes para representar o titular de CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital
de assinaturas, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares 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, 23 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A

SACYR CONSTRUCCION S/A DO BRASIL
CNPJ: 30.808.507/0001-37
RELATÓRIO DA DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
ATIVO
2019
2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
3.071.977
568.164 Fornecedores
25.703.320
28.837
Contas a receber de clientes
7.056.038
928.226 Empréstimos e ﬁnanciamentos
12.968.182
Contas a receber de consórcios
12.619.722
- Salários, provisões e encargos sociais a recolher 2.723.022
Impostos a recuperar
245.535
- Impostos e contribuições a recolher
1.136.276
37.562
11.429.783
380.522 Impostos diferidos
1.985.812
Outros créditos
Total do ativo circulante
34.423.056
1.876.912 Contas a pagar de consórcios
3.209.057
Total do passivo circulante
47.725.668
66.399
NÃO CIRCULANTE
35.534.417
- NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
108.026
- Partes relacionadas - longo prazo
19.636.274
1.831.298
35.642.444
19.636.274
1.831.298
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
2.248.075
2.248.075
Imobilizado
1.155.502
- Reservas de capital
7.084.652
18.116
- Prejuizos acumulados
(5.455.552) (2.268.860)
Intangível
36.816.062
- Total do patrimônio líquido
3.877.175
(20.785)
Total do ativo não circulante
71.239.118
1.876.912 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 71.239.118
1.876.912
TOTAL DO ATIVO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Capital
Reserva de Lucros/Prejuizos
social
capital
acumulados
Total
SALDOS EM 28 DE JUNHO DE 2018
Prejuizo líquido do exercício
(2.268.860)
(2.268.860)
Reserva de capital
2.238.075
2.238.075
Constituição de capital social
10.000
10.000
2.238.075
(2.238.075)
Aumento de capital social
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
2.248.075
(2.268.860)
(20.785)
Prejuizo líquido do exercício
(3.186.692)
(3.186.692)
7.084.652
7.084.652
Reserva de capital
2.248.075
7.084.652
(5.455.552)
3.877.175
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019.
Valores expressos em reais – R$ (centavos eliminados)
estimativas
e
premissas
que
afetam
a
aplicação
de
práticas
contábeis
e os
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Sociedade é uma ﬁlial da empresa
espanhola SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., autorizada a funcionar no Brasil valores de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
pela portaria nº. 1.021-SEI, de 13 de junho de 2018, do Ministério do divergir dessas estimativas. As informações sobre incertezas, premissas e
estimativas
que
possuam
um
risco
signiﬁcativo
de
resultar
em
um
ajuste
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços, e tem como
objeto social a execução de contratos de obras públicas ou privadas e material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente,
elaboração de projetos relacionados à sua atividade, nos termos da aos seguintes aspectos: vida útil do ativo imobilizado, custo orçado das
Escritura de Constituição de Filial no Brasil e Procuração, constante do Ato obras, provisões para riscos ﬁscais, cíveis e trabalhistas e perdas
nº 2.168 de 29 de maio de 2018, e Diligência de retiﬁcação de erro material, relacionadas a contas a receber. Essas estimativas e premissas são revistas
constante da Escritura de Constituição de Filial no Brasil e Procuração, de 7 de maneira contínua e o impacto de tais revisões é reconhecido no exercício
de junho de 2018. A Sacyr Construccion consolida em 2019 a sua presença em que são efetuadas. n) Contratos de prestação de serviço de
no mercado brasileiro apresentando já uma carteira de mais de 2 biliões de construção e contratos onerosos A receita de prestação de serviço é
Reais, com forte incidência em importantes obras de mobilidade urbana apurada e reconhecida em virtude da evolução de cada obra de acordo com
com recurso a tecnologias avançadas como sejam a utilização de a CPC 40. A receita compreende o valor inicial acordado no contrato,
tuneladoras nos estados de São Paulo e Ceará. A empresa obteve a acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, as
conﬁança do cliente Rumo para a realização de um dos projectos ferroviários reclamações e os pagamentos de incentivo contratuais, na condição em que
mais importantes do Brasil, a renovação/construção da Ferrovia Norte Sul. seja praticamente certo que resultem em receita e possam ser mensurados
A presença da Sacyr Concessões traz naturalmente à construtora de forma conﬁável. A receita do contrato é reconhecida no resultado na
importantes oportunidades no mercado das concessões. 2. medida do estágio de conclusão do contrato, de acordo com o percentual de
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As conclusão de cada um dos projetos. Os custos de cada contrato são
demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas reconhecidos como resultado no período em que são incorridos, a menos
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os que determinem um ativo relacionado à atividade de contrato futuro. Quando
pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo o resultado de um contrato de prestação de serviço de construção não pode
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho ser estimado com conﬁabilidade, sua receita é reconhecida até o montante
Federal de Contabiliade – CFC. As demonstrações ﬁnanceiras foram dos custos incorridos, desde que sua recuperação seja provável. Se for
elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Na (caracterizando um contrato oneroso), a perda referente ao excedente entre
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras é necessário utilizar estimativas a receita contratada e o custo total estimado é reconhecida imediatamente
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As no resultado do exercício na rubrica “Custo dos serviços prestados” e no
demonstrações Financeiras da empresa incluem, portanto, estimativas passivo, registrada na rubrica “Outras contas a pagar”. Os montantes
referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, determinações de faturados ou a faturar registrados com base no serviço executado por obra,
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais mas ainda não pagos pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial
podem apresentar variações em relação às estimativas. As principais como um ativo, na rubrica “Contas a receber de clientes”. o) Resultado O
práticas contábeis observadas na elaboração das demonstrações resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios. 3.
ﬁnanceiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de caixa Registradas CONSÓRCIOS CONSTRUTORES A atuação da Sociedade no mercado
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. b) brasileiro decorre através da integração de Consórcios, Agrupamentos
Títulos e valores mobiliários Representados por aplicações em Empresariais para a Construção, Fiscalização, Gerenciamento e Controle
Certiﬁcados de Depósitos Bancários – CDBs (renda ﬁxa), sendo classiﬁcados de Obras. Os ativos, passivos e resultados dos consórcios estão reﬂetidos
em “empréstimos e recebíveis” e estão mensurados pelo custo amortizado. nas demonstrações ﬁnanceiras, proporcionalmente à efetiva participação: a)
c) Ativos e passivos ﬁnanceiros São mensurados pelo método do custo 50% de participação no Consórcio FTS (Linha Leste), constituído em 25 de
amortizado, utilizando o método de taxa de juros efetiva, deduzidos de julho de 2018, tendo como objeto a Implantação das obras civis e sistema
qualquer perda por redução ao valor recuperável. A receita e a despesa de de alimentação de energia elétrica catenária, telecomunicações, sinalização
juros são reconhecidas por meio da aplicação da taxa de juros efetiva, e controle, bilhetagem, ventilação e equipamentos de oﬁcina da Linha Leste
exceto para créditos de curto prazo, quando o efeito do desconto com base do Metrô de Fortaleza Fase 1. b) 33,33% de participação no Consórcio Linha
na taxa de juros efetiva é imaterial. d) Contas a receber de clientes e 02 Verde - Vila Prudente-Dutra, constituído em 09 de setembro de 2014,
provisão para créditos de liquidação duvidosa Registradas e mantidas tendo como objeto a Execução de obras civis, contemplando obra bruta,
no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos faturados e ajustados acabamento e via permanente, no trecho Vila Prudente – Dutra da Linha 02
pelo reconhecimento da receita em virtude da evolução de cada obra. – Verde da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. A Sacyr
Constituída com base na avaliação dos saldos com risco de realização e Construccion passou a fazer parte deste contrato em 2019. c) 45% de
negociações em andamento por cliente. e) Consórcios De acordo com o participação no Consórcio Sacyr Neopul ETC, constituído em 30 de outubro
CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, as participações em consórcios são de 2019, tendo como objeto a Execução das obras e serviços de engenharia
classiﬁcadas como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus para a implantação dos trechos remanescentes da Ferrovia Norte-Sul –
ativos, passivos, receitas e despesas reconhecidos linha a linha nas contas Estrela D’ Oeste – SP e Porto Nacional – TO. 4. ATIVO CIRCULANTE - 4.1
do balanço patrimonial e da demonstração do resultado, na proporção do CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
percentual de participação em cada consórcio. f) Investimentos Registrados
2019
2018
com base no método de equivalência patrimonial. Conforme este método, os Caixa
1.982
1.500
investimentos são inicialmente registrados pelo valor de custo e, em seguida, Bancos conta movimento
3.069.995
566.664
ajustados para ﬁns de reconhecimento da participação da Filial no lucro ou Total
3.071.977
568.164
prejuízo e em outros resultados abrangentes das investidas. g) Imobilizado 4.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Registrado ao custo de aquisição, ajustado pelas depreciações acumuladas,
2019
2018
calculadas peta método linear, às taxas em função do tempo de vida útil
ﬁxado por espécie de bem. h) Avaliação de recuperação de ativos Os Circulante
359.758
928.226
ativos são avaliados anualmente para identiﬁcar evidências de perdas não Metro Fortaleza
Metro
São
Paulo
12.610
recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações signiﬁcativas nas
6.683.670
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Rumo
7.056.038
928.226
Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor Total
Não
Circulante
2019
2018
contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, deﬁnido pelo maior entre
35.486.134
o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, essa perda é Metro Fortaleza
5.611.823
reconhecida no resultado do exercício. Para ﬁns de avaliação do valor Metro São Paulo
*(5.563.539)
recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos, para os quais Rumo
Total
29.922.594
existem ﬂuxos de caixa identiﬁcáveis separadamente (Unidades Geradoras
*Houve
um
diferimento
desta
receita
POC
de Caixa - UGCs). i) Empréstimos e ﬁnanciamentos Registrado ao valor
de custo, acrescidos dos encargos e das variações monetárias. j) Partes 4.3 OUTROS CRÉDITOS - Composta do valor a apropriar da compra
relacionadas Registrado ao valor de custo, acrescidos dos encargos, das da participação no Consórcio Linha 2 Verde. Eles será reconhecido na
variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias. Referem-se proporção de avanço de obra. 5. PASSIVO CIRCULANTE - 5.1 – IMPOSTOS
basicamente a reembolso de despesas e mútuos. k) Imposto de renda e E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
contribuição social A provisão para o imposto de renda e a contribuição
2019
2018
social é calculada com base no lucro tributável de acordo com as alíquotas Impostos sobre Serviços – ISS
(5)
(10.589)
vigentes nas datas dos balanços. l) Provisões, incluindo provisão para Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
(1.087)
(6.030)
riscos ﬁscais, cíveis e trabalhistas São quantiﬁcadas ao valor presente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(420)
desembolso esperado para liquidar a obrigação, utilizando a taxa adequada PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
(35.143)
(20.943)
de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. m) Uso de Outros tributos a recolher
(1.099.622)
estimativas e julgamento Exige que a Administração faça julgamentos, 6. PASSIVO NÃO CIRCULANTE - 6.1 – PARTES RELACIONADAS

Empreendimentos Imobiliários
Caracol S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
2019
2018
73.773.637
(63.447.554)
10.326.082
-

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
Receitas ﬁnanceiras
Despesas ﬁnanceiras
Variações cambiais, líquida

(12.235.255)

(2.296.664)

(1.909.173)
44.224
(1.322.351)
608
(1.277.519)

(2.296.664)
4
(20.824)
48.625
27.804

LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL
(2.268.860)
(3.186.692)
ANTES IRPJ E CSLL
IRPJ E CSLL
PREJUÍZO LÍQUIDO
(3.186.692)
(2.268.860)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
2019
2018
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
(3.186.692) (2.268.860)
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO
(3.186.692) (2.268.860)
EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
2019
2018
OPERACIONAIS
Prejuízo líquido do exercício
(3.186.692)
(2.268.860)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais
Depreciações e amortizações
63.306
Variações cambiais
(608)
(48.625)
Juros passivos sobre empréstimos
655.098
20.295
Juros passivos sobre mútuos
207.511
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
(928.226)
(Aumento) redução em clientes
(41.662.230)
(Aumento) redução em contas a receber de
(12.619.722)
consórcios
(Aumento) redução em impostos a recuperar
(245.535)
(Aumento) redução em outros créditos
(11.049.261)
Aumento (redução) nos passivos
operacionais:
Aumento (redução) em fornecedores
25.674.483
Aumento (redução) em salários, provisões e
2.723.022
encargos empregatícios
Aumento (redução) em impostos a recolher
1.098.714
Aumento (redução) em impostos diferidos
1.985.812
Aumento (redução) em contas a pagar de
3.209.057
consórcios
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(33.147.046)
atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
(1.236.924)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(1.236.924)
atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Capital social
Reservas de capital
7.084.652
Aquisição de empréstimos
12.532.943
Pagamento de empréstimos
(219.860)
Empresas ligadas
16.984.608
Recebimento de emprestimos a empresas
2.465.900
ligadas
Pagamento de empresas ligadas
Pagamento de emprestimos a empresas
ligadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de ﬁnanciamento
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do
exercício
Caixa e equivalente de caixa no início do
exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(380.522)

28.837
37.562
(3.539.538)

2.248.075
636.120
1.223.507
-

(1.560.181)

-

(400.279)

-

36.887.784

4.107.702

2.503.813

568.164

3.071.977

568.164

568.164

-

2.503.813

568.164

2019
2018
Balanço Patrimonial
Reembolso de Despesas: Balanço Patrimonial
Ativo não Passivo não Ativo não Passivo não
circulante
circulante circulante circulante
Somague Engenharia
(948.684)
- (13.822.238)
S.A. do Brasil
Sacyr Neopul S.A. do
103.373
Brasil
Sacyr Somague S.A.
(446.235)
Sacyr Concessões e
Particip. do Brasil Ltda
29.157
Cavosa Obras e Projetos
4.653
Eireli
Sacyr Construccíon S.A.
- (2.502.526)
(274.719)
Sacyr S.A.
(6.643)
(6.643)
Cavosa Obras y
(23.985)
(23.985)
Proyectos S.A.
108.026 (19.636.274)
29.157 (1.254.031)
Mutuos:
(606.424)
Sacyr Construccíon S.A.
(606.424)
Somague Engenharia
S.A. do Brasil
- (2.202.367)
108.026 (19.636.274)
29.157 (1.860.455)
Total
- (19.528.248)
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - A Administração da Sociedade
não identiﬁcou a ocorrência de diferenças relevantes entre os valores de
mercado e aqueles apresentados nas demonstrações ﬁnanceiras de 31
de dezembro de 2019 de seus instrumentos ﬁnanceiros, tais como caixa e
bancos, aplicações ﬁnanceiras, contas a receber, créditos com empresas
ligadas e contas a pagar. 8. CAPITAL SOCIAL - O capital social integralizado
é de R$ 2.268.860 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos
e sessenta reais).
Ricardo Cassanha
Representante Legal
CPF: 267.908.218-48

Aline Martins de Lima
Contador
CRC 1SP264356/O-0
CPF 290.174.648-95

CNPJ: 53.859.120/0001-05 - NIRE: 35300055578
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 15hs, do dia 31/07/2020,
à Praça Joaquim Carlos, Centro, 03, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e demais demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) eleger os
membros da Diretoria para o mandato de 01 ano (04/2020 a 04/2021)
e fixar a respectiva remuneração global mensal para o exercício social
de 2021; (iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas.
Pedreira/SP, 22/07/2020. Diretores: Ana Tereza Lopes; Alexandre Magno dos Santos Gouveia; José Eduardo Ruas Dias Mauricio. (24, 25 e 26)
INSTITUTO PREMIER PET - CNPJ 19.362.461/0001-32 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária - A
Diretora Presidente da associação civil Instituto Premier Pet,
CNPJ 19.362.461/0001-32, com sede na Avenida Dr. Cardoso
de Melo, 1460, 13º andar, conjunto. 136, São Paulo-SP, CEP
04548-005, em conformidade com o estatuto social da entidade, convoca todos os seus Associados para que compareçam
à AGO a realizar-se no dia 24/08/2020, em sua sede social, em
1ª convocação às 12h com o nº regimental de associados, e,
em 2ª convocação, às 13h, com o nº de associados presentes,
para análise, discussão e deliberação dos assuntos abaixo:
(1) análise do Relatório de Atividades e das Demonstrações
Financeiras da Diretoria referentes ao exercício social de 2019;
(2) outros assuntos de interesse da associação. São Paulo,
24/07/2020. Madalena Spinazzola - Diretora Presidente

Leilão de Arte -Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
16092 no dia 29/07 às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com
Santana Administração
de Bens Próprios S/A

CNPJ: 00.278.328/0001-74 - NIRE: 35300511654
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 14hs, do dia 31/07/2020,
à Praça Joaquim Carlos, Centro, 03-B, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) eleger
os membros da Diretoria para o mandato de 01 ano (04/2020 a 04/2021)
e fixar a respectiva remuneração global mensal para o exercício social
de 2021; (iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas. Pedreira/SP, 22/07/2020. Diretores: Ana do Carmo dos Santos Gouveia Lenzi; José Rafael Lopes; Sérgio Ruas Dias Maurício. (23, 24 e 25)
Draff Administração e Participações S/A
CNPJ (Em Constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data/Hora/Local: 28/03/2019, às 16,00 horas, na Rua Tucanos, 120, Casa
02, Atibaia/SP. Subscritores: Raphael Daniele, RG nº 24.592.225-8/SSP-SP
e CPF nº 311.648.088-50; Anna Paula Daniele, RG nº 34.429.186-8/SSP-SP e
CPF nº 346.433.608-52; e Fabio Daniele Filho, RG nº 53.721.470-7/SSP-SP e
CPF nº 446.059.568-08, neste ato representado por sua procuradora Fabia
Alessandra Daniele, RG nº 24.180.779-7/SSP-SP e CPF nº 180.125.358-74.
Presença/Convocação: Totalidade do capital, dispensada a convocação,
de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: Fabio
Daniele; Secretário: Marcelo Colaneri Kitasaua. Deliberações: “Aprovadas
por unanimidade”, 1 - A constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei 6.404/76. 2 - O capital social de R$ 3.000,00,
foi totalmente subscrito e integralizado em máquinas e equipamentos, de
propriedade dos subscritores Raphael Daniele, Anna Paula Daniele; e Fabio
Daniele Filho, tudo conforme o “Boletim de Subscrição” que encontra-se a
disposição na sede da Companhia. 3 - Nomear a empresa avaliadora que iria
proceder a avaliação dos bens móveis oferecidos para a integralização do
capital social, cuja indicação recaiu sobre a seguinte sociedade: Master Assessoria Empresarial Ltda., com sede social à Av. Angélica, 1761, cj. 32, São
Paulo/SP, inscrita no CREA/SP sob n.º 0643720, devidamente registrada na
JUCESP sob n.º 35.208.972.811, em 31/10/89 e CNPJ n.º 61.920.591/0001-00,
neste ato representada pelo sócio administrador Marcelo Colaneri Kitasaua,
RG n.º 13.091.438/SSP-SP e CPF n.º 076.356.538-57, e pela perita responsável
Sandra Cristina D’avila Kitasaua, inscrita no CREA/SP sob nº 193.812/D, RG
nº 18.360.373-4/SSP-SP e CPF nº 095.487.738-13. 4 - O Laudo de Avaliação
em todos os seus termos, ficando, doravante definitivamente incorporados
ao capital social os bens móveis, descritos com minúcia, características e
valores no referido Laudo de Avaliação, que encontra-se a disposição na
sede da Companhia. 5 - O projeto do Estatuto Social que, encontra-se a disposição na sede da Companhia. 6 - A eleição dos Diretores, doravante simplesmente denominados diretores, para cumprimento do mandato de 03
anos, verificando-se o seguinte resultado: Diretores: Raphael Daniele, RG
nº 24.592.225-8/SSP-SP e CPF nº 311.648.088-50; Anna Paula Daniele, RG nº
34.429.186-8/SSP-SP e CPF nº 346.433.608-52; e Fabio Daniele Filho, RG nº
53.721.470-7/SSP-SP e CPF nº 446.059.568-08. 7 - Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 8
- Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade,
a Assembléia deliberou pela sua não instalação. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a ata, que foi lida e aprovada, vai assinada por todos. Atibaia, 28/03/2019. Mesa: Fabio Danile - Presidente; Marcelo Colaneri
Kitasaua - Secretário. Subscritores: Raphael Daniele; Anna Paula Daniele;
Fabio Daniele Filho; p.p. Fabia Alessandra Daniele. Empresa Avaliadora:
Master Assessoria Empresarial Ltda. - Marcelo Colaneri Kitasaua - Sócio Administrador; Sandra Cristina D’Avila Kitasaua - Perita Responsável. “Visto do
Advogado” - Lei 8.906/94. JUCESP NIRE n° 3530053767-0 em 18/06/2020.
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Outlander Sport, o novo Mitsubishi
A Mitsubishi Motors apresentou seu mais
novo veículo: o Outlander Sport, um utilitário
esportivo premium que se une ao já consagrado ASX como mais uma opção da marca japonesa dentro do segmento de SUVs compactos.
O Outlander Sport traz um design extremamente moderno e imponente, que transmite toda a valentia e esportividade de um legítimo Mitsubishi Motors. O modelo já está disponível em três versões na rede de concessionários com preço inicial de R$ 119.990 (Outlander Sport GLS 2WD). O Outlander Sport
HPE 2WD é vendido por R$ 132.990, enquanto
o Outlander Sport HPE AWD por R$ 138.990.
O Outlander Sport tem capacidade para
transportar com conforto até cinco passageiros adultos e é equipado de série com o sistema de entretenimento de última geração da
JBL, marca ícone em aparelhos de som de
qualidade. Compatível com as interfaces Apple CarPlay e Google Android Auto, a central
multimídia oferece tela sensível ao toque de 7
e total integração com smartphones, rodando
aplicativos que se tornaram essenciais no dia
a dia, como Waze, Google Maps e Spotify. Na
versão de topo HPE AWD, a tela do sistema
é maior, com 9 polegadas.
O Outlander Sport é produzido na moderna fábrica da HPE em Catalão (GO) e é mais
uma opção da marca, que já oferece a gama
mais completa de utilitários do mercado, com
ASX, Eclipse Cross, L200 Triton, Outlander,
Pajero Full e Pajero Sport.
Chamado de Advanced Dynamic Shield,
o estilo traz uma dianteira extremamente agressiva, com para-choque redesenhado e grade
dianteira prateada. O visual moderno do modelo é complementado pelas duas peças em
formato de bumerangue, que conectam grade, faróis, para-choques e luzes auxiliares.
Outro elemento estético marcante na dianteira fica por conta dos faróis de neblina
agrupados com as luzes de direção em cubos
verticais. O resultado é uma frente alta, moderna e imponente, que transmite status, va-

lentia e esportividade.
O design do Outlander Sport chega acompanhado de tecnologias de última geração.
Uma delas é a iluminação Full LED nos faróis
e lanternas, que reforçam o ar de esportividade ao trazer luzes finas que invadem a lateral
do modelo. A aparência moderna é complementada pelas rodas com acabamento diamantado de série e aros de 18 polegadas.
Desde a versão de entrada GLS há direção elétrica, ar-condicionado automático, duplo airbag frontal, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, freios a disco nas quatro rodas com ABS, distribuidor eletrônico de
frenagem (EBD), assistente de emergência
(BAS), Brake Override System (BOS), que
atua nos pedais durante as frenagens, assistente de saída em rampas (Hill Start Assist
System – HSA), ancoragem Isofix para cadeirinhas infantis, ajuste de altura do facho
principal dos faróis, vidros elétricos nas quatro
portas, travamento automático das portas, sistema de monitoramento da pressão dos pneus
(TPMS) e câmera de ré.
O Outlander Sport também traz de série – nas versões HPE – a chave presencial, permite abrir o veículo somente por aproximação e acionar o motor por botão, sem
a necessidade de tirar a chave da bolsa ou
do bolso.
As versões de topo também trazem bancos em couro (com opção bicolor nas cores
preto e bege), aquecimento dos assentos dianteiros, ajustes elétricos para o motorista, grade frontal prateada com acabamento em preto brilhante, detalhes cromados nas fendas laterais, sensores de chuva e crepuscular, full
airbags (bolsas frontais, laterais, de cortina e
para os joelhos do motorista) e retrovisores
com rebatimento elétrico, luzes de seta integradas e desembaçador.
O SUV compacto traz em sua gama uma
das mais modernas centrais multimídia do
mercado. A tela touch screen de 7 ou de 9
polegadas – dependendo da versão - da marca JBL tem respostas ágeis, gráficos de alta

resolução e oferece Bluetooth, tomada USB
e as interfaces Google Android Auto e Apple
CarPlay, tudo em português brasileiro. Nas
versões HPE, o sistema traz ainda comando
de voz e GPS nativo.
Motor 2.0 flex
Todas as versões do novo Outlander Sport
saem de fábrica equipadas com o eficiente
motor 2.0 16V flex de quatro cilindros com
bloco em alumínio, dotado de duplo comando
de válvulas com abertura e fechamento variáveis na admissão e no escape.
O propulsor produz 170 cv de potência
com etanol e 160 cv com gasolina a 6.000 rotações (com ambos os combustíveis). Já o torque fornecido às rodas é de 23 kgf.m com etanol, e de 22 kgf.m com gasolina, sempre a
4.250 rpm.
Em todas as versões, o motor é conectado ao câmbio automático CVT com INVECSIII. A transmissão do tipo continuamente vari-

ável prioriza a economia de combustível e a
eficiência energética, fazendo o motor operar
em regimes de giro menores no trânsito ou na
estrada, em velocidade constante. E para as
situações de maior esportividade, há o Sport
Mode em que o câmbio simula seis marchas e
permite trocas manuais por meio dos paddleshifters no volante.
O Outlander Sport é um dos únicos SUVs
de sua categoria a dispor de arquitetura de um
legítimo 4x4. Sua plataforma herdada do irmão maior Outlander garante robustez acima
da média mesmo nas versões 2WD, com bons
ângulos de entrada e saída, 215 milímetros de
altura em relação ao solo e posição de dirigir
elevada.
A disposição mais vertical dos assentos
realça o espaço na cabine, uma das mais generosas dentre os SUVs compactos. Os 2,67
metros de distância entre-eixos garantem ótimos vãos para pernas e cabeças, e acomoda-

ção com grande conforto para até 5 passageiros adultos.
Um ponto alto do Outlander Sport é a geometria de suspensão traseira por braços múltiplos. O conjunto entrega ao condutor um controle dinâmico excepcional sobre o asfalto,
enquanto na terra a robustez se impõe e transmite segurança. Essa destreza em situações
fora-de-estrada atinge o seu ápice na versão
AWD (All-Wheel Drive) com tração integral.
Para a maior comodidade do condutor, o
sistema opera eletronicamente de forma automática e adapta o veículo às condições de
momento, alternando, quando necessário, a
distribuição da energia entre os eixos dianteiro
(4x2) e traseiro (4x4).
Em situações off-road, essa distribuição
chega a ser de 50/50, ou seja, igualmente repartida, para que o veículo possa superar
obstáculos mais difíceis. Há ainda o modo
Lock, que ajusta o sistema para ficar no
4x4 o máximo de tempo. Confira abaixo
cada um dos modos: 2WD - Modo para
condução em rodovias normais, secas e
asfaltadas; tração nas rodas dianteiras;
4WD Auto - Modo padrão que controla
automaticamente a distribuição de torque
para as 4 rodas, de acordo com as condições de direção; 4WD Lock - Modo para
condições escorregadias, quando o veículo trafegar por vias de areia, terra ou neve. A grande quantidade de torque aplicado aos pneus
traseiros permite sair de áreas escorregadias,
e a força de tração possibilita atravessar trechos off-road mais exigentes.
O novo Outlander Sport já está disponível
nas concessionárias de todo o país em diversas cores. São elas: Azul Baikal perolizado,
Branco Fuji perolizado, Cinza Londrino perolizado, Marrom Laterita, Prata Lítio, Vermelho
Lucid, Preto Ônix Pearl perolizado e Prata
Cool.
O SUV tem três anos de garantia sem
limite de quilometragem, além da MitRevisão
com preços fixos e o programa de recompra
garantida da rede Mitsubishi.

Importados

Honda Civic Si 2020 chega com novidades

A Honda apresentou a linha 2020 do Civic Si. O cupê esportivo chega renovado ao
mercado brasileiro com mudanças no design
externo e interno, aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos de conforto e conveniência. O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem e estará disponível para venda por R$ 179.900.
O Civic Si possui diferenciais que o tornam um modelo único em seu segmento, como
o exclusivo design cupê e o comportamento
dinâmico e performance superiores, aliados
à máxima sensação de controle, promovida
pela transmissão manual de seis velocidades,
com engates curtos e precisos.
A linha 2020 traz novidades no design interno e externo, que reforçam o caráter esportivo do Civic Si. Detentor de uma dianteira
agressiva, com grade frontal preta, largas tomadas de ar no para-choque e faróis full LED,
o modelo ganha novas molduras para os faróis de neblina - que agora também são em
LED - com novo desenho com acabamento

em preto brilhante e uma barra transversal que
acompanha a cor da carroceria.
Outra novidade é a adoção de novas rodas de liga leve de 18 polegadas, com desenho inédito e acabamento em preto fosco,
aliados aos pneus de 235 mm, que ressaltam a esportividade do cupê. Na traseira, o
Si mantém a assinatura de design do modelo, com o elevado aerofólio e barra de LED
horizontal, que acompanha toda extensão da
traseira. O escapamento central tem formato
poligonal e acabamento cromado. O modelo traz ainda teto solar, que reforça seu estilo diferenciado e exclusivo.
No interior, o painel ganha novos elementos em vermelho, mesma tonalidade adotada nas novas faixas centrais dos bancos
esportivos, em formato concha, com logotipos da versão bordados no encosto. A estética diferenciada é replicada nas costuras
vermelhas dos bancos, laterais de portas,
bem como no volante, manopla e coifa do
câmbio.

Outros elementos que tornam o interior
do Civic Si tão atraente são o quadro de instrumentos digital em TFT com iluminação
vermelha, os pedais esportivos em alumínio e
o acabamento do painel em Dry Metal Carbon.
Para a linha 2020, o Civic Si também recebe novos equipamentos de conforto e comodidade, como o sensor de chuva, que permite o acionamento automático dos limpadores, além do sistema de recarga de celulares
sem fio, por indução, posicionado no console
central. Eles complementam a ampla lista de
itens de série do modelo, como o freio de estacionamento eletrônico, travamento das portas por distância e ar-condicionado digital de
duas zonas.
Quando o assunto é conectividade, o Civic Si traz o que há de mais moderno, como o
sistema multimídia de sete polegadas, sensível
ao toque, integrado aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, o que permite uma conexão fácil do seu smartphone ao automóvel.
Além disso, possui um sistema de áudio premium de 450 watts com 10 alto-falantes.
Mais ágil
O motor 1.5 turbo que equipa o Civic Si,
com alta performance e torque, traz injeção
direta, duplo comando de válvulas variáveis
no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros.
Essa família de motores turbo também é adotada - com diferentes configurações de potência e torque - no Civic, HR-V e CR-V
Touring.
No Si, esse motor é combinado a uma
transmissão manual de seis velocidades, com
engates precisos. Na linha 2020, o modelo
recebe uma relação de marchas 6% mais curta, o que proporciona uma sensação de aceleração ainda mais aprimorada. Com intercooler frontal e turbo de maiores dimensões,
bem como outros aprimoramentos mecâni-

Motos

Condições especiais em julho
para Harley-Davidson
Vai até o final de julho as condições especiais para a compra de modelos das famílias
Sportster, Softail e Touring zero quilômetro em
todas as concessionárias. Toda linha da Harley-Davidson do Brasil conta com oferta especial de financiamento por meio da HarleyDavidson Financial Services. Os interessados
em adquirir uma motocicleta Harley-Davidson zero quilômetro terão taxa de 0,99%, com
30% de entrada e saldo em até 48 vezes, tudo
isso para tornar mais fácil a realização do sonho de possuir uma H-D na garagem.
As motocicletas da Harley-Davidson do
Brasil estão disponíveis para um exclusivo Test
Ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a
disponibilidade dos modelos na rede e seguindo as recomendações dos governos estaduais
e municipais em relação aos cuidados com a
saúde. Para registrar seu interesse, acesse o
site https://change-your-ride.harleydavidson.com/pt_BR/home e inscreva-se.
Encontre a loja Harley-Davidson mais próxi-

ma em https://www.harley-davidson.com/br/
pt/tools/find-a-dealer.html. Confira as ofertas
do mês em https://www.harley-davidson.com/
br/pt/tools/offers.html.
Por conta da volatilidade do câmbio, a
partir de 1º de julho os preços públicos suge-

ridos das motocicletas passaram por um reajuste. A taxa de câmbio do real foi extremamente volátil nos últimos anos sendo que, em
2020, a moeda brasileira continuou a se depreciar em relação ao dólar americano e atualmente está acima de 5 reais por dólar.

cos, o motor do Si traz potência máxima de
208 cv aos 5.700 rpm e o torque de 26,5 kgf.m
aparece aos 2.100 rpm e é mantido em 70%
da faixa de rotação do motor.
Um dos grandes diferenciais do Civic Si
é seu comportamento dinâmico, especialmente em condições de pilotagem esportiva. Para
isso, o cupê traz componentes de chassi e de
direção aprimorados, como a direção elétrica adaptativa de duplo pinhão com relação
variável, suspensão com acerto esportivo,
amortecedores adaptativos e diferencial com
deslizamento limitado. Os freios são de 12,3
polegadas na dianteira e largos pneus 235/40
R18.
Em complemento aos amortecedores
adaptativos, a suspensão possui ainda molas
mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na
traseira), buchas sólidas na dianteira e traseira, além de braços de controle ultra rígidos na
traseira, oriundos do Civic Type R.
Com isso, o modelo oferece uma experiência de condução mais conectada, onde o
motorista pode perceber com precisão todo
o feedback do piso, permitindo explorar os
limites do Si com o máximo de segurança e
confiança.
Outro diferencial do Civic Si é a possibilidade de escolher entre dois modos de condução, que aumentam a dinâmica na utilização esportiva e, também, permitem conforto
no uso diário. Por meio da tecla Sport, localizada no console central, o condutor seleciona entre dois ajustes de rodagem, que alteram parâmetros de suspensão, acelerador e
assistência de direção.
No modo conforto, os amortecedores
operam de forma mais suave, a assistência
da direção é aprimorada e o acelerador opera de forma menos direta, permitindo uma

condução mais suave. Com a tecla Sport
acionada, os amortecedores trabalham com
mais carga, enquanto a resposta de acelerador fica mais direta e a direção, por sua
vez, tem a sua assistência reduzida, tornando a conexão do condutor ainda mais visceral e intensa.
Na linha 2020, o modelo ganha ainda outro aprimoramento que reforça o seu Racing
Spirit. Trata-se do Active Sound Control, uma
tecnologia que usa o sistema de áudio para
amplificar o som do motor durante uma condução mais agressiva, permitindo uma experiência ainda mais imersiva de condução para
o motorista.
Assim como em todos os modelos da
Honda, segurança também é prioridade no
Civic Si. O modelo oferece alto nível de segurança em diversos cenários. Isso é possível graças à sua visibilidade ampla, direção
precisa e estável, além da alta performance
dos freios. O sistema ABS, com distribuição
eletrônica de frenagem, o VSA (controle de
tração e estabilidade), o HSA - Hill Start Assist (assistente de partida em aclives), além
do exclusivo AHA - Agile Handling Assist que aprimora a estabilidade dinâmica em curvas - garantem dirigibilidade máxima em diferentes situações.
O modelo também possui 6 airbags, câmera de ré multivisão e ainda vem equipado
com o sistema Honda LaneWatch, composto
de uma câmera instalada no retrovisor direito. Quando você aciona a seta, ele amplia o
ângulo de visão do motorista, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia.
O Civic Si 2020 será comercializado em
versão única, cupê de duas portas, com três
opções de cores: Platinum White, Crystal
Black e Rallye Red.

Truck

Cinesolar, a Sprinter
que é uma arte
Em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, a Mercedes-Benz divulgou
em todas as suas redes sociais de Vans um
vídeo (https://youtu.be/k7sMBqxuf3M) realizado em parceria com o Cinesolar, primeiro
cinema itinerante do Brasil que exibe filmes
por meio de ener gia solar. O conteúdo mostra detalhes desse projeto apoiado pela marca, que contém dois furgões Sprinter transformados em estações móveis de arte, cinema, sustentabilidade e tecnologia.
O objetivo do Dia Mundial do Meio Ambiente é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação dos recursos naturais e o Cinesolar é um ótimo aliado nesta
causa. Apoiado pela Mercedes-Benz, esse
projeto leva cultura e conhecimento para todos com o auxílio da tecnologia inovadora da
Sprinter, estimulando o uso de energia solar
e a sustentabilidade.
No vídeo, os responsáveis pelo projeto
contam os bastidores dessa ação, destacando como desenvolveram essa iniciativa e
mostrando parte de sua rotina. Eles explicam
ao público que, para possibilitar a conversão
de energia solar para elétrica, foi instalado o

sistema Fotovoltaico, que consiste em uma
usina de geração de energia solar. Além disso, é destacado que os veículos foram grafitados com o intuito de disseminar ainda mais
a arte urbana por onde os veículos estiverem.
Para otimizar o espaço do modelo, a parte interna do Furgão possui uma função dupla. O local é utilizado para carregar todos
os equipamentos do cinema móvel, como o
projetor, a tela e o sistema de sol e, em
paralelo, também consiste em uma sala de
aula lúdica onde as crianças e os adultos
são convidados a entrar para vivenciar uma
experiência única com arte, tecnologia e sustentabilidade.
O Cinesolar segue viagem com dois furgões Sprinter para exibir filmes a partir da energia solar, além de promover arte e sustentabilidade com a realização paralela de oficinas
artísticas e lúdicas, como produção de vídeos,
grafites, música e dança. O primeiro veículo é
equipado com sistema de som para acompanhar as atividades, enquanto a segunda estação móvel, denominada Cinesolar Tupã, conta
com um estúdio de TV.

