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Brasil tem 12,2 milhões de pessoas
sem trabalho, segundo IBGE
Tribunais de Contas orientam
gestores em compras emergenciais
Página 4

Banco Mundial apoia projeto
para soja sustentável no Nordeste
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

21º C
12º C

Noite

22º C
11º C

Noite

O Ministério da Saúde lançou na
quinta-feira, (30) uma atualização
para o aplicativo Coronavírus SUS
que poderá rastrear e alertar sobre a
proximidade e o contato com pessoas infectadas pela covid-19.
A tecnologia, chamada API Exposure Notification, já é usada em
outros países, como Alemanha, Itália e Uruguai, e só será ativada caso

o usuário habilite a função “notificação de exposição” nas configurações do aplicativo.
Segundo nota divulgada pelo
Ministério da Saúde, pessoas que
estiverem geolocalizadas em um
perímetro próximo de outras
pessoas que informaram estar infectadas pelo novo coronavírus
receberão um alerta. O sistema não

Prefeitura de SP tem nota
crescente em transparência na
divulgação de informações
relacionadas à COVID-19
Página 2

Correios apresentam
proposta de acordo coletivo
de trabalho
Os Correios, empresa responsável por grande parte da entrega de encomendas e pacotes
em território nacional, apresentou uma proposta de acordo com
os funcionários para evitar paralisações do serviço.
Segundo nota divulgada pela

empresa, o trabalho de readequação da realidade da empresa
vem sendo feito em respeito à
legislação e à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). As
medidas visam, ainda, à saúde e
ao equilíbrio financeiro da instituição.
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Nelsinho Piquet estreia pelo Império
Endurance Brasil em Interlagos
O grid do Império Endurance Brasil ganhou um reforço de peso para a disputa da
abertura da temporada. O piloto de Stock Car Nelsinho
Piquet, com passagem pela
F1, Nascar e outras diversas
categorias ao redor do mundo,
estará neste final de semana
em Interlagos competindo a
bordo do protótipo AJR da
equipe MC Tubarão. Ele irá
dividir o carro da categoria P1
com os pilotos Tiel Andrade e
Julio Martini.
Esta será a primeira participação de Nelsinho no Império Endurance Brasil. Em Interlagos, ele se une a outros
nomes da Stock Car, como Ri-

cardo Maurício, Átila Abreu,
Cesar Ramos, Julio Campos,
Rafael Suzuki, Marcos Gomes,
Guilherme Salas e Vitor Genz.
“Estou feliz em participar
pela primeira vez do Endurance
Brasil e poder andar em um
carro tão rápido. Fazia tempo
que não acelerava um carro
tão veloz, perto de 300 km/h.
Ta m b é m s e r á u m a g r a n d e
oportunidade para acumular
quilometragem em Interlagos
e chegar mais afiado à próxima etapa da Stock Car. Com a
pandemia ficamos bastante
tempo sem competir, então é
sempre bom pilotar manter o ritmo para o restante da temporada.”, disse o ex-F1, que estava

ansioso para conhecer o Endurance nacional.
“Já pilotei inúmeros carros

em mais de 20 anos de carreira e
faltava competir no Endurance
Brasil, uma categoria que cres-

ce muito e tem belíssima organização. Agradeço a confiança da MC Tubarão e espero ajudar a equipe. Desejo uma boa
recuperação ao piloto Paulo
Sousa, a quem estou substituindo em São Paulo”, finalizou
Nelsinho.
No total, a Império Endurance Brasil estreia em Interlagos com um grid de 38 carros divididos em cinco diferentes categorias. A largada da prova que abre a temporada e contará com quatro horas de duração está marcada para as 11h30
deste sábado e será transmitida ao vivo pelo Sportv e pelo
canal da Império Endurance
Brasil no youtube.

Matheus Morgatto acelera na abertura
do Europeu de Kart na Espanha
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identifica o doente, apenas avisa da
proximidade de alguém que, voluntariamente, informou estar com diagnóstico positivo para a doença
nos últimos 14 dias.
Para se cadastrar como doente,
o usuário deve validar o exame com
o diagnóstico positivo. Segundo o boletim do ministério, “a técnica será
uma parte essencial da transição para
a vida cotidiana e, ao mesmo tempo,
gerencia o risco de novos surtos.”
O Ministério da Saúde informa
que cerca de 10 milhões de brasileiros possuem o aplicativo instalado nos celulares, e espera que haja
um aumento no uso de 30% após a
implementação da novidade.
O aplicativo Coronavírus - SUS
está disponível para as plataformas
Android - na Google Play e para iOS,
na App Store. (Agência Brasil)

Ocupados
A Pnad Covid-19 estima em
81,1 milhões de pessoas a po-

pulação ocupada do país na
segunda semana de julho, enquanto nos sete dias anteriores
o número estava em 81,8 milhões, o que mostra queda relacionada à primeira semana da
pesquisa, na primeira semana
de maio. Lá eram 83,9 milhões
de pessoas ocupadas.
Em termos percentuais, o
nível de ocupação alcançou
47,6%. O IBGE considerou
estável na comparação com a
semana anterior (48,1%), mas
recuo em relação à semana de 3
a 9 de maio (49,4%). A proximidade da taxa de informalidade
chegou a 34%, também uma estabilidade frente a semana anterior (34,2%) e de queda se relacionada à semana entre 3 a 9 de
maio (35,7%).
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Esporte

Foto/ Reprodução

Sábado: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Foto/Marcello Casal Jr./ABr

Mais de 1 milhão de chilenos pediram na quinta-feira
(30) para sacar parte de seus
fundos de pensão, após a entrada em vigor de uma lei controversa que permite que os cidadãos retirem economias da aposentadoria a fim de amortecer
os impactos econômicos da
pandemia do novo coronavírus.
Filas imensas foram formadas em Santiago fora dos escritórios dos Administradores de
Fundos de Pensão (AFP), enquanto os chilenos tentavam
desfrutar da nova lei. A medida
de emergência permite que
aqueles com economias depositadas retirem até 10% da aposentadoria.
Os sites de vários dos administradores dos fundos de pensão entraram em colapso, em
meio à enxurrada de pedidos.
“Como alertamos desde o
início, esse processo é sem precedentes e tivemos que preparar
rapidamente todas as plataformas”, disse Larraín. Ele afirmou
que levará dez dias úteis para os
primeiros pagamentos caírem
nas contas. A entrada de dinheiro no bolso de chilenos é amplamente esperada para impulsionar a economia.
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Aplicativo ajudará a
rastrear contatos de
infectados com covid-19
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Mais de
1 milhão de
chilenos
pedem
saque da
aposentadoria

A taxa de pessoas desocupadas no Brasil é de 13,1% da
população, em um total de 12,2
milhões de pessoas sem trabalho. Os dados fazem parte da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Covid-19 (Pnad
Covid-19) para a segunda semana de julho, entre 5 e 11,
divulgada na sexta-feira, (31)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O número fica acima da
taxa de 12,3% da semana anterior (11,5 milhões) e da primeira semana de maio, que registrou 10,5% da população
desocupada.

A abertura do Europeu
de Kart será neste final de

semana em Zuera, na Espanha, e uma das grandes espe-

ranças do Brasil por conquistas é Matheus Morgatto, piloto de 16 anos que compete
na categoria OK e vem de resultados consistentes nos últimos torneios europeus. O
piloto da equipe Parolin acelerou no circuito de 1.700
metros no Open do Europeu e
conseguiu uma boa evolução
com o kart antes da estreia.
“Minha expectativa para
essa semana é bem grande,
acredito que posso conseguir
bons resultados nessa primeira etapa do Europeu. No
WSK, na Itália, venho também de bons resultados, sempre entre os mais rápidos e
nos cinco primeiros nas corridas. Na semana retrasada
tive o Open do Europeu aqui
em Zuera, o começo foi difí-

cil mas evoluímos bem o kart
para chegar em nono na final
e cravamos a segunda melhor
volta dessa última prova.
Acredito que poderemos
conseguir ir bem também
nessa semana”, diz Morgatto.
Junto com o Mundial de
Kart e o WSK, o Europeu de
Kart é um dos campeonatos
mais importantes do kartismo
internacional. A competição
organizada pela CIK-FIA terá
três etapas, sendo as outras
duas sendo realizadas na Itália e Alemanha, respectiva-

mente. Na categoria OK, da
qual Morgatto faz parte, 88
pilotos estarão na disputa.
Contando todos os participantes do campeonato, incluindo a categoria OKJ,
serão 183 pilotos de 43 países e de quatro continentes diferentes.
As atividades de pista na
abertura do Europeu de
Kart em Zuera, na Espanha,
começam nesta sexta-feira
(31) e as Finais da categoria OK estão marcadas para
domingo (02).
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Procon-SP registra alta de 75% em
reclamações por ligações indesejadas
SP regista mais de 13 mil
casos pela covid-19 nas
últimas 24 horas
Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo contabilizou
13.298 novos casos e 287
novos óbitos provocados pelo
novo coronavírus. Com isso,
o estado chegou na sexta-feira, (31) à soma de 542.304
casos confirmados e 22.997
mortes pelo vírus desde o início da pandemia.

Há 5.509 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado
em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus,
além de 7.765 em enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos de
UTI no estado está em 64%, enquanto na Grande São Paulo ela
é de 62,1%. (Agência Brasil)
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+
CÂMARA (SP)
O PSL nada perde em não dar legenda pro Marcelinho (exjogador do Corinthians que tentou faturar levando camisa do clube pro Bolsonaro). Quem tem Rinaldi (ex-PRB), corinthiano de
corpo e cristão de espírito (igreja Quadrangular Família Global)
tem Jesus
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) insiste no fato de que somente a área da
Saúde Pública na cidade de São Paulo é que terá a palavra final
sobre quem, quando, como, aonde e por quê professores, alunos
e funcionários votarão às aulas presenciais na rede escolar paulistana
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Miltinho Leite (DEM ex-PFL) pode ter que fazer
campanha pro pai - reeleição de Milton Leite a vereador em São
Paulo - e pro irmão - deputado federal Alexandre Leite - caso
seja o vice na chapa por reeleiçaõ do prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB)
+
GOVERNO (SP)
Doria (dono do novo PSDB) segue focado na vacina que um
laboratório chinês produzirá com o Butantã e que será distribuído gratuitamente pros paulistas e brasileiros Se vencer o mutante
Corona vírus (Covid 19), será seu passaporte pras eleições Presidenciais 2022
+
CONGRESSO (BR)
Ao participar do encontro entre líderes empresariais “Lide do Doria que é o novo líder nacional do PSDB - o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM
ex-PFL) já tava como se sentindo vice do Doria numa chapa Presidencial 2022
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro comemora que seu ex-ministro (Educação) Weintraub vai assumir - por 3 meses - a direção do Banco Mundial.
Em 2022 poderá ser candidato a Câmara Federal ou Senado, uma
vez que este deve ser o caminho pro ex-ministro (Justiça) Sérgio
Moro ‘Lavajatista’
+
PARTIDOS (BR)
Entre donos e sócios preferenciais dos partidos políticos brasileiros, há satisfação com a volta da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão pras eleições municipais 2020 (prefeitos
e vereadores). Acreditam que haverá muitas reeleições e poucas
renovações
+
JUSTIÇAS (BR)
Facebook e Twitter não aceitam que o Supremo - via Alexandre Moraes e seu inquérito das ‘fake news’ e diversos crimes de
ativistas Bolsonaristas - determine bloqueio ou encerramento de
contas - como já ocorre no Brasil - em nome das possíveis liberdades de expressão
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Levantamento realizado
pelo Procon-SP apontou alta de
75% no número de reclamações
por ligações indesejadas de
ofertas telefônicas de produtos e serviços. De janeiro a julho deste ano, foram 31,6 mil
queixas de consumidores que
receberam chamadas mesmo
após terem feito cadastro no
“Não Me Ligue”, programa do
Procon-SP que protege a privacidade de quem não deseja ser
incomodado.
No mesmo período de 2019,
o Procon-SP havia registrado 18

mil reclamações de consumidores por aquela razão. As queixas
estão sendo apuradas pelas equipes da instituição e as empresas
podem ser multadas.
Os consumidores do Estado
de São Paulo que se sentem desrespeitados com a prática podem registrar os números de telefone de sua titularidade, fixo
ou celular, no site do Procon-SP.
Após 30 dias do registro do
consumidor no sistema da Fundação, as empresas, inclusive as
de outros Estados, não podem
fazer ligações para oferta de pro-

dutos ou serviços. Casos de desrespeito devem ser denunciados ao Procon-SP, que vai
apurar e aplicar multas. “A
empresa tem 30 dias para ter
conhecimento do cadastro e,
após esse período, se fizer
qualquer ligação de telemarketing, será multada”, afirma o secretário de defesa do
consumidor, Fernando Capez.
O Procon-SP tem 2,6 milhões de linhas telefônicas
inscritas no “Não Me Ligue”.
Entre janeiro a julho deste
ano, foram feitas mais de 400

mil inscrições. O cadastro
está em vigor desde 2009 e
exclui da relação de bloqueios
empresas de cobrança, entidades
filantrópicas, pesquisas de satisfação de pós-venda ou de relacionamento.
O desbloqueio das linhas telefônicas pode ser feito a qualquer tempo. É possível também desbloquear a linha apenas para uma ou mais empresas. Tanto a inscrição, como a
reclamação e o desbloqueio
podem ser feitos por meio do
site do Procon-SP.

Governo de SP utilizará câmeras nos
uniformes dos seguranças do Metrô
O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (31),
que os agentes de segurança do
Metrô de São Paulo passarão a
utilizar câmeras acopladas aos
uniformes para aprimorar as
ações de prevenção e atendimento a ocorrências. O Estado investiu cerca de R$ 400 mil em
350 câmeras portáteis, também
chamadas de bodycams, para garantir mais transparência à atuação dos seguranças.
“Os agentes de segurança do
Metrô de São Paulo passarão a
utilizar câmeras acopladas aos uniformes, da mesma maneira que fizemos com a Polícia Militar do
Estado de São Paulo. As câmeras
vão aumentar a transparência nas
ações da segurança, melhorar a qualidade da segurança para os usuá-

rios e garantir bem-estar a todos
que utilizam o Metrô para trabalhar e se deslocar”, destacou o
Governador João Doria.
Os novos dispositivos têm a
capacidade de gravar e tirar fotos em alta definição e contam
também com bateria de longa autonomia e visão noturna, além de
serem resistentes a quedas e
água. Para que as câmeras passem a ser usadas, o Metrô está
aplicando treinamentos aos
1200 agentes de segurança, para
que todos estejam aptos à utilização da nova tecnologia.
Como estratégia de uso das
câmeras, cada dupla de segurança terá um dos equipamentos
que filmam ininterruptamente e
devem ser acionados pelo agente para começar a gravar. O dis-

positivo é de fácil utilização,
bastando apertar um botão para
iniciar a gravação, que imediatamente passa a arquivar a filmagem de um minuto antes até o
momento em que é desligada
pelo segurança.
Todo o acervo da câmera é
protegido com criptografia de
alta segurança e não pode ser
acessado pelo agente que a utilizou, para que não haja manipulação das imagens.
Além do aumento da transparência nas ações de segurança, a adoção dessa nova tecnologia permite mais padronização
aos procedimentos de atuação
dos agentes, produzindo provas
para a utilização judicial, quando preciso. O uso da câmera
também ajuda a proteger todos

os envolvidos em ocorrências de
falsas acusações.
Esse tipo de equipamento
vem sendo utilizado por autoridades de segurança em outros
locais com resultados consistentes, como nos EUA, onde
houve a redução de incidentes
com uso da força e da reclamação contra agentes policiais.
Até o final de outubro, todas
as câmeras estarão à disposição
para uso. Elas são enviadas para
as bases de se gurança, onde os
agentes são instruídos sobre a
forma correta de uso. Em agosto
serão enviadas para oito bases das
linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; em setembro para
outras oito bases das linhas 1, 2
e 3; e em outubro para as duas
últimas bases da linha 1-Azul.

SP entrega ciclovia da Marginal
Pinheiros na próxima segunda-feira
Após quatro meses fechada
por causa da pandemia do novo
coronavírus, a ciclovia da Marginal Pinheiros, na capital paulista, será reaberta a partir da
próxima segunda-feira (3). Segundo o governador de São Paulo, João Doria, a ciclovia foi totalmente modernizada, adaptada
para pessoas com deficiência e
está agora com o asfalto revitalizado.
“A partir de segunda-feira
(3), os ciclistas terão de volta a
ciclovia da Marginal Pinheiros,
totalmente modernizada. Ela
será utilizada tanto para a
mobilidade dos que vão ou
retornam para o trabalho
quanto pelos que fazem treinamento ou utilizam a ciclovia para o seu lazer”, disse

Doria. “Ela passou por
completa reforma, com revitalização do asfalto e da sinalização e foram instaladas câmeras
de segurança em toda a sua extensão”, acrescentou.
Segundo Doria, as lombadas
foram retiradas das ciclovias, os
banheiros ao longo da ciclovia
foram reformados e foi instalada uma estação especial de apoio
na estação Vila Olímpia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Além disso,
foram instalados contêineres
com chuveiros, vestiário e armários e totens para carregamento
de celulares.
De acordo com o governador, em breve ela receberá
também iluminação, o que permitirá que a ciclovia seja uti-

lizada à noite.
A ciclovia da Marginal Pinheiros tem cerca de 22km de
extensão e acompanha a linha 9Esmeralda da CPTM. Ela foi
concedida pela CPTM à iniciativa privada.
Câmeras em funcionários
do Metrô
Doria também anunciou na
sexta-feira, (31) que, a partir da
próxima segunda-feira (3), os
agentes de segurança do Metrô
de São Paulo vão começar a utilizar câmeras acopladas aos uniformes para aprimorar as ações
de prevenção e atendimento a
ocorrências.
Segundo ele, foram investidos cerca de R$ 400 mil na compra de 350 câmeras portáteis, as

chamadas bodycams. A previsão
é de que, até o final de outubro,
todas essas câmeras estejam disponíveis para uso.
“Os agentes de segurança do
Metrô de São Paulo passarão a
utilizar câmeras acopladas aos
uniformes, da mesma maneira
que fizemos com a Polícia Militar. As câmeras vão aumentar a
transparência nas ações da segurança, melhorar a qualidade da
segurança para os usuários e garantir bem-estar a todos que frequentam e utilizam o metrô para
trabalhar e se deslocar”, disse o
governador.
As câmeras, que são acopladas aos uniformes dos funcionários, captam som e imagens, e
não podem ser alteradas pelos
agentes. (Agência Brasil)

Prefeitura de SP tem nota crescente
em transparência na divulgação de
informações relacionadas à COVID-19
A Prefeitura de São Paulo
alcançou 94,94 pontos (de um
total de 100 pontos) na avaliação feita a respeito da divulgação das informações relacionadas ao COVID-19 pela Organização Não-Governamental
(ONG) Transparência Internacional Brasil. No ranking de julho, a Prefeitura paulistana continua com menção “Ótima”, alcançada no mês anterior. Desde a primeira análise dos dados
publicados pelo município sobre o novo coronavírus, feita em
maio (49,3 pontos) até a atual
(julho), o índice de transparência da cidade já aumentou em
45,6 pontos.
A ONG divulgou hoje, sexta-feira (31/07), o novo ranking
de capitais. As informações da
cidade são publicadas pela administração em Transparência
COVID-19, no site da Controladoria Geral do Município
(CGM), e, entre maio e julho,
já teve mais de 111 mil acessos.

Já os portais de transparência da
Prefeitura de São Paulo, apenas
no primeiro semestre de 2020,
registraram mais de 725.708
acessos.
A orientação do prefeito
Bruno Covas é no sentido de incentivar a cultura da transparência, integridade e correção na
gestão pública da Cidade da São
Paulo. “A transparência é um elemento essencial à democracia e
às boas práticas na gestão pública”, disse o prefeito. Segundo
ele, a divulgação das informações
relacionadas ao novo coronavírus é importante para consulta
dos órgãos de controle externo
e também da população.
O resultado do ranking da
Transparência Internacional
Brasil é publicado em conjunto
com o Tribunal de Contas da
União (TCU) e mede as melhores práticas nacionais e internacionais de transparência, integridade e acesso à informação
especificamente do novo coro-

navírus. Além dele, a Prefeitura já havia constituído uma Câmara de Integração Institucional para Monitoramento dos
Impactos da COVID-19, em
conjunto com o Tribunal de
Contas do Município (TCM) e
a Câmara Municipal. Ela foi oficializada
pelo
Decreto
n°57.313/2020 com o objetivo
de monitorar, analisar, discutir
e opinar quanto às medidas a serem adotadas para minimizar os
impactos decorrentes da situação de emergência e do estado
de calamidade pública resultantes da pandemia.
Para garantir o direito ao
acesso à informação, a Prefeitura de São Paulo criou ferramentas para divulgar as informações dos órgãos da Administração Direta e Indireta do poder público relacionadas com o
COVID-19. Em Transparência
COVID-19 é possível consultar
os dados atualizados, sobre
contratos emergenciais, convê-

nios, pregões, doações, documentos técnicos da Secretaria
Municipal da Saúde, além de
planilhas em formatos abertos
que possibilitam maior acessibilidade e links que direcionam
para os serviços da Ouvidoria
Geral do Município e pedidos
de informação eletrônica (eSIC). Também está disponível
consulta a legislação vigente relacionada ao novo coronavírus
nas esferas municipal, estadual
e federal, notícias, campanhas
publicitárias, coletivas on-line
e ações consideradas como
boas práticas na administração
municipal.
A Prefeitura já mantém os
Portais de Transparência Ativa –
Portal da Transparência e Portal
de Dados Abertos – que contam
com publicações de dados georreferenciados, informações gerenciais em formatos de gráficos e tabelas, dentre outros mecanismos que possibilitam a divulgação das suas informações.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Brasil tem 12,2 milhões de pessoas
sem trabalho, segundo IBGE
A taxa de pessoas desocupadas no Brasil é de 13,1% da população, em um total de 12,2
milhões de pessoas sem trabalho. Os dados fazem parte da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Covid-19 (Pnad
Covid-19) para a segunda semana de julho, entre 5 e 11, divulgada na sexta-feira, (31) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O número fica acima da taxa
de 12,3% da semana anterior
(11,5 milhões) e da primeira semana de maio, que registrou
10,5% da população desocupada.
Ocupados
A Pnad Covid-19 estima em
81,1 milhões de pessoas a população ocupada do país na segunda semana de julho, enquanto nos sete dias anteriores o número estava em 81,8 milhões, o
que mostra queda relacionada à
primeira semana da pesquisa, na
primeira semana de maio. Lá
eram 83,9 milhões de pessoas
ocupadas.
Em termos percentuais, o
nível de ocupação alcançou
47,6%. O IBGE considerou estável na comparação com a semana anterior (48,1%), mas recuo em relação à semana de 3 a
9 de maio (49,4%). A proximidade da taxa de informalidade
chegou a 34%, também uma estabilidade frente a semana anterior (34,2%) e de queda se relacionada à semana entre 3 a 9 de
maio (35,7%).
Distanciamento
Entre 5 e 11 de julho, 8,6%
das pessoas ocupadas, 7 milhões,
estavam afastadas do trabalho
por causa do distanciamento social. Na semana que antecedeu
eram de 10,1%. A diferença é
ainda maior na comparação com

a primeira semana da pesquisa,
de 3 a 9 de maio, quando a taxa
era de 19,8%, 16,6 milhões de
ocupados afastados.
A população ocupada e não
afastada do trabalho chegou a 71
milhões de pessoas, estável em
relação à semana anterior (71,1
milhões) e aumento na comparação com o período de 3 a 9 de
maio, quando eram 63,9 milhões de pessoas. A pesquisa indicou ainda que nesse grupo, 8,2
milhões ou 11,6% trabalhavam
remotamente. Em números absolutos, o contingente ficou estável em relação à semana de 3 a
9 de maio (8,6 milhões), mas
significa queda em termos percentuais (13,4%). Segundo o
IBGE, pela primeira vez, o número de pessoas ocupadas que
trabalhavam de forma remota
caiu, porque na primeira semana de julho eram 8,9 milhões.
Para a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, esse
movimento indica um retorno ao
trabalho presencial com a flexibilização das medidas de distanciamento social.
“Essa é a primeira queda significativa nesse grupo desde o
início de maio, quando a pesquisa começou. A redução foi observada tanto em valores absolutos (643 mil) quanto percentuais (11,6%) e reflete o que já
estamos vendo, que é o retorno
de parte dessas pessoas aos seus
locais de trabalho de antes da
pandemia”, observou.
Força de trabalho
O IBGE informou também
que a taxa de participação na força de trabalho ficou em 54,8%
na segunda semana deste mês,
bem perto do período anterior
(54,9%) e da primeira semana
de maio (55,2%).
Já a população fora da força

de trabalho, as pessoas que não
estavam trabalhando nem procurava por trabalho, era de 76,9
milhões de pessoas. Isso representa estabilidade em relação à
semana anterior (76,8 milhões)
e também em relação à semana
de 3 a 9 de maio (76,2 milhões).
Conforme a pesquisa, cerca
de 28,3 milhões de pessoas ou
36,7% da população fora da força de trabalho disseram que gostariam de trabalhar. O contingente ficou estável frente a semana
anterior (28,7 milhões ou
37,4%), no entanto, cresceu
frente a semana de 3 a 9 de maio
(27,1 milhões ou 35,5%).
A pandemia ou a falta de uma
ocupação na localidade em que
moravam foram as causas para
cerca de 19,2 milhões de pessoas fora da força que gostariam de trabalhar não procurarem
trabalho. Esse dado corresponde a 68% das pessoas não ocupadas que não buscaram por trabalho e gostariam de trabalhar.
O resultado se manteve estável
na comparação com a semana
anterior (19,4 milhões ou
67,4%) e também na relação
com a semana de 3 a 9 de maio
(19,1 milhões ou 70,7%).
Saúde
Ainda entre 5 a 11 de julho,
a estimativa é de que 13,9 milhões de pessoas (ou 6,6% da
população do país) apresentavam
pelo menos um dos 12 sintomas
associados à síndrome gripal,
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. Esses são os sintomas investigados pela pesquisa. O total é estável se comparado à semana anterior (14,3 milhões ou

6,8% da população), mas de queda em relação à de 3 a 9 de maio
(26,8 milhões ou 12,7%).
De acordo com a Pnad Covid-19, aproximadamente 3 milhões de pessoas ou 21,5% daqueles que apresentaram algum
sintoma, procuraram um estabelecimento de saúde como postos de saúde, equipe de saúde da
família, pronto socorro ou hospital do SUS ou, ainda, ambulatório /consultório, pronto socorro ou hospital privado, para
ter atendimento. O resultado ficou bem perto da semana anterior (3,1 milhões ou 21,5%).
Embora, seja de queda em números absolutos, foi de alta em
termos percentuais em relação
à semana de 3 a 9 de maio (3,7
milhões ou 13,7%). Mais de
84% destes atendimentos foram
na rede pública de saúde.
Entre as pessoas que tiveram
sintomas de síndrome gripal de
5 e 11 de julho, 315 mil (10,6%)
procuraram atendimento em
ambulatório ou consultório privado ou ligado às forças armadas. Essa resultado é de estabilidade tanto na comparação com
a semana anterior (311 mil ou
10,1%), como em relação à primeira semana de maio (320 mil
ou 8,7%).
De forma geral, 914 mil pessoas que tiveram os sintomas
procuraram o serviço de hospitais na semana entre 5 e 11 de
julho. Estatisticamente, o número ficou estável em relação à
semana anterior (933 mil) e ainda à semana de 3 a 9 de maio (1,1
milhão). Entre os que procuraram atendimento, 124 mil
(13,6%) precisaram ficar internados. Nesse caso, também houve estabilidade frente a semana
anterior (136 mil ou 14,6%) e a
semana de 3 a 9 de maio (97 mil
ou 9,1%). (Agência Brasil)

Teto de gastos pode reduzir recursos
para infraestrutura, diz ministro
O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, disse na sextafeira, (31) que, com o teto de
gastos garantindo recursos corrigidos pela inflação para as áreas de saúde e educação, a tendência é de redução dos recursos
públicos destinados à sua e a
outras pastas, o que, segundo ele,
pode inviabilizar a ação dos ministérios, caso o Congresso Nacional não “enfrente a questão”.
A afirmação foi feita hoje a
parlamentares da bancada do
Maranhão, durante a cerimônia
virtual de assinatura das ordens
de serviço que dão início à duplicação de 18 quilômetros da
BR-135, e à retomada da obra na
Travessia Urbana de Imperatriz,
localizada na BR-010 – obra paralisada para revisão de projetos.
De acordo com a pasta, estão previstos R$ 80 milhões em investimentos nessas obras localizadas
em território maranhense.
Ao comentar que o governo
já contratou cerca de R$ 26 bilhões, por meio de leilões de
concessão do setor ferroviário à
iniciativa privada, Freitas disse
que está “o tempo todo fazendo

esforço com a Economia para
tentar trazer mais recurso para
o Ministério da Infraestrutura”.
“Agora, infelizmente, temos
um teto de gastos e temos despesas obrigatórias que crescem,
e muita despesa vinculada. Então, por exemplo, recurso de
educação e saúde sempre crescem acompanhando a inflação.
Como a gente tem o teto, se o
recurso de saúde e educação estão crescendo, o recurso de infraestrutura está diminuindo.
Nosso espaço vai ser cada vez
menor”, disse o ministro dirigindo-se a parlamentares da bancada maranhense.
Segundo o ministro, em algum momento, o Congresso que
enfrentar a questão da desvinculação, porque, se não, todos os
ministérios vão parar em algum
momento. Vamos ter o crescimento dos recursos para educação e saúde, o que, obviamente,
é meritório e importante. Agora
temos de começar a discutir também a questão da efetividade; dos
incentivos para que os resultados também apareçam”, argumentou.

Freitas lembrou que, tendo
como referência a relação com
o Produto Interno Bruto (PIB,
que é a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país), “o
Brasil é um dos países que mais
investem em educação e saúde.
Não falta dinheiro para essas áreas, e os orçamentos são crescentes. Já os nossos vão diminuindo. Não há espaço. Então a gente faz todo esforço para conseguir recursos”, acrescentou.
BR-135
Sobre as obras que tiveram
ordens de serviço assinadas
hoje, a previsão é que a frente
de serviços na BR-135 tenha início na próxima segunda-feira (3),
abrangendo o trecho de 18 quilômetros compreendido entre
os municípios de Bacabeira e
Santa Rita (Km 51 ao km 69).
Segundo o ministério, as
equipes já estão se mobilizando,
realizando serviços de pequena
monta, como preparo para chegada de equipamentos, contratação de mão de obra e limpeza do
local. Posteriormente, terão início os trabalhos de pista. A ex-

pectativa é concluir o cronograma até dezembro deste ano.
A duplicação da BR-135 entre as cidades de Bacabeira e
Miranda do Norte (km 51 ao km
127) pretende dar maior segurança ao trânsito local, de forma a minimizar o número de acidentes nas áreas mais movimentadas da rodovia e proporcionar
melhores condições para o transporte de serviços e produtos e a
diminuição do tempo de percurso dos usuários na rodovia”.
Travessia de Imperatriz
A Travessia de Imperatriz
terá suas obras de readequação
de capacidade e reabilitação de
14,7 km na BR-010 também reiniciadas em agosto. Além da duplicação de trecho serão feitas
obras complementares e o alargamento das vias laterais existentes, com viadutos ao longo
da rodovia sendo utilizados
como retornos e acessos aos
empreendimentos próximos.
Serão também construídas uma
passarela e uma ciclovia ao
longo do passeio das marginais. (Agência Brasil)

Banco Mundial apoia projeto
para soja sustentável no Nordeste
O International Financing
Corporation (IFC), do Banco
Mundial, apoiará a subsidiária da
Cofco International no Brasil na
rastreabilidade da cadeia de suprimentos de soja do Matopiba,
uma das regiões em que a produção agrícola brasileira mais
cresce, de acordo com comunicado da empresa chinesa divulgado na sexta-feira (31).
O trabalho vai se concentrar
na triagem das fazendas produtoras de soja na região composta pelos Estados do Maranhão,
Piauí, Tocantins e Bahia, no Cerrado brasileiro, para garantir a
conformidade com os principais
critérios ambientais e sociais,
garantindo que agricultores
usem práticas agrícolas mais

sustentáveis.
Embora a conversão de terras para o plantio de soja no Cerrado esteja diminuindo desde
2001, a região de Matopiba registrou taxas mais altas associadas à crescente demanda global
por soja, principal commodity
de exportação do Brasil, segundo comunicado.
A triagem utilizará imagens
de satélite e outras informações
geográficas e dados oficiais.
“O objetivo é garantir que as
fazendas fornecedoras estejam
livres de trabalho forçado, não
estejam localizadas em terras
indígenas, unidades de conservação ou áreas embargadas e estejam em conformidade com a
Moratória da Soja Amazônica”,

disse a nota.
O projeto também estabelecerá perfis de conversão de
terras para fazendas individuais e avaliará a conformidade
do fornecedor com o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
um registro eletrônico do
governo que combina dados
geoespaciais de propriedades
rurais com suas informações
ambientais, incluindo áreas protegidas legalmente.
A Cofco International e a IFC
esperam que o projeto englobe
85% dos fornecedores diretos
da empresa no Brasil na região
de Matopiba até 2021, atingindo 100% da região até 2023.
A Agrosatélite, uma empresa brasileira especializada em

imagens de satélite de sensoriamento remoto e inteligência geográfica, foi selecionada como
parceira técnica do projeto.
Essa parceria segue o anúncio recente da Cofco de que espera alcançar a rastreabilidade
total de toda a soja comprada
diretamente dos agricultores
brasileiros até 2023, disse o
comunicado.
“Com este projeto, poderemos rastrear ainda mais os fornecedores não pré-financiados
quanto aos principais critérios
de sustentabilidade e identificar
aqueles com quem queremos
nos envolver mais de perto”, disse Wei Peng, chefe de sustentabilidade da Cofco International,
em nota. (Agência Brasil)
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Mais de 1 milhão de chilenos
pedem saque da aposentadoria
Mais de 1 milhão de chilenos pediram na quinta-feira (30)
para sacar parte de seus fundos de pensão, após a entrada em
vigor de uma lei controversa que permite que os cidadãos retirem economias da aposentadoria a fim de amortecer os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus.
Filas imensas foram formadas em Santiago fora dos escritórios dos Administradores de Fundos de Pensão (AFP), enquanto
os chilenos tentavam desfrutar da nova lei. A medida de emergência permite que aqueles com economias depositadas retirem
até 10% da aposentadoria.
Os sites de vários dos administradores dos fundos de pensão
entraram em colapso, em meio à enxurrada de pedidos.
“Como alertamos desde o início, esse processo é sem precedentes e tivemos que preparar rapidamente todas as plataformas”, disse Larraín. Ele afirmou que levará dez dias úteis para os
primeiros pagamentos caírem nas contas. A entrada de dinheiro
no bolso de chilenos é amplamente esperada para impulsionar a
economia.
Vários economistas e analistas revisaram para cima as previsões para o Produto Interno Bruto do Chile desde a aprovação da
lei, estimando um impulso nos gastos do consumidor.
O governo de centro-direita do presidente Sebastián Piñera
se opôs à medida de emergência, dizendo que apoiaria os cidadãos por meio de gastos públicos. Ele alertou sobre o impacto
de longo prazo na lucratividade e nos já baixos pagamentos de
aposentadoria, em média.
Apesar dos apelos, pesquisas de opinião indicam que quase
nove em cada dez chilenos planejam sacar recursos. A maioria
disse que usará o dinheiro para pagar bens e serviços básicos.
O sistema de previdência privatizado do Chile, criado pelo ditador Augusto Pinochet, frequentemente é aclamado como modelo por outros países, mas também tem sido fortemente criticado
nos últimos anos por baixos pagamentos. (Agência Brasil)

Reino Unido adia próxima
fase de suspensão
da quarentena
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse na sexta-feira (31) que adiará o próximo estágio de flexibilização da
quarentena por pelo menos duas semanas devido a um aumento
nas taxas de infecção pelo novo coronavírus.
“Neste sábado, 1º de agosto, esperávamos reabrir vários dos
estabelecimentos de maior risco que permanecem fechados na
Inglaterra. Hoje, sinto dizer que estamos adiando essas mudanças por pelo menos duas semanas”, disse Johnson em entrevista
coletiva.
“Eu sei que os passos que estamos tomando serão um verdadeiro golpe para muitas pessoas. Sinto muito por isso, mas simplesmente não podemos correr o risco.” (Agência Brasil)

BNDES contrata
R$ 3,3 bilhões em
créditos para empresas
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou R$ 3,3
bilhões em créditos para 2.374
pequenas e médias empresas –
80% do valor foi garantido pelo
Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), cuja medida provisória foi aprovada pelo
Congresso Nacional, na quartafeira (29). Agora, o projeto de
lei de conversão aprovado no
Senado, baseado na medida provisória, segue para sanção presidencial.
A estimativa do BNDES é
que o crédito garantido permita
a manutenção de cerca de 193
mil postos de trabalho. A intenção com o programa é destravar
o crédito para essas empresas
com a concessão de garantias e
reduzir os impactos econômicos da pandemia da covid-19.
De acordo com a instituição,
o PEAC começou a ser operacionalizado em 30 de junho e já
tem 28 agentes financeiros habilitados para oferecerem empréstimos. “Cabe a esses agentes financeiros a decisão final de
utilizar a garantia do programa e
aprovar ou não o pedido de crédito, no momento em que estruturarem cada uma de suas operações”, informou o BNDES.
O texto original da MP permitiu que o Ministério da Economia, por meio da Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC), aportasse, inicialmente,
R$ 5 bilhões do Tesouro Nacional. “O aporte permite a alavancagem dos recursos em até cinco vezes, podendo o valor total
dos créditos chegar a R$ 25 bilhões. Ao todo, o Tesouro poderá colocar até R$ 20 bilhões no
programa, de acordo com a demanda”, indicou.
No PEAC, pequenas e médias empresas (PMEs) que faturaram entre R$ 360 mil e R$ 300
milhões em 2019, poderão ter
garantias em operações de cré-

dito concedidas até 31 de dezembro de 2020. As empresas
que utilizarem essa garantia do
fundo podem tomar empréstimos de R$ 5 mil até R$ 10 milhões cada, por agente financeiro. “O prazo de carência das operações deve ser de no mínimo 6
e no máximo 12 meses, e o total para pagamento do empréstimo deve ficar entre 12 e 60 meses”, revelou o banco.
Juros
Segundo a instituição, os juros para os empréstimos contratados com garantia do programa
serão negociados entre a empresa e o agente financeiro, mas a taxa
média praticada por agente financeiro em sua carteira não poderá
exceder 1% ao mês. Se isso não
for cumprido pode haver redução da cobertura do programa.
Cobertura
A garantia emergencial do
PEAC é usada em operações de
crédito contratadas com recursos de algumas de suas linhas de
financiamento do BNDES ou de
outras fontes, que podem ser
empregadas pelas empresas em
diferentes finalidades, conforme cada linha, até para reforçar o próprio capital de giro.
O BNDES informou que a cobertura da garantia é de 80%
do valor de cada operação, limitada a até 30% do valor total da carteira de cada agente
financeiro para operações de
créditos concedidos a empresas de pequeno porte. Já para
operações com empresas de
médio porte, o percentual é até
20% do valor total da carteira de
cada agente financeiro.
Quem estiver interessado
em obter um financiamento com
a garantia do PEAC pode conseguir mais informações no site do
BNDES. A relação dos agentes
financeiros habilitados também
pode ser encontrada na internet.
(Agência Brasil)
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Correios apresentam proposta
de acordo coletivo de trabalho
Covid-19: CE, ES e RO
lideram ranking de
transparência; RR é o último
Os estados do Ceará, Espírito Santo e Rondônia são os
mais bem colocados em ranking
que mede o nível de transparência de unidades federativas
em relação às contratações
emergenciais realizadas no enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus. O levantamento, chegou à terceira edição, foi divulgado na sexta-feira (31) pela organização não governamental Transparência Internacional. Com 100 pontos,
cada, os três estados têm desempenho considerado ótimo,
na avaliação realizada em 31 de
julho (período de coleta de 20
a 23 de julho).
Em último lugar no ranking,
aparece Roraima, com 40,5 pontos e desempenho regular. Pela
primeira vez, a ONG incluiu o
governo federal na análise. Com
49,3 pontos, o governo federal
tem atuação considerada regular. A escala vai de 0 a 100 pontos. O nível de transparência vai
de péssimo (0 a 19), ruim (20 a
39), regular (40 a 59), bom (60 a
79) e ótimo (80 a 100).

“A avaliação do governo
federal mostra que ainda há
muito o que fazer para dar mais
transparência às suas contratações emergenciais”, destaca
a Transparência Internacional.
Capitais
A ONG também mediu o nível de transparência das capitais em relação às contratações
emergenciais para o combate à
pandemia de covid-19. No topo
do ranking, aparecem Macapá,
Vitória e João Pessoa, com 100
pontos cada e desempenho
considerado ótimo. São Luís
vem em última colocação, com
50,6 pontos (regular).
Em nota, o Ministério da
Saúde informa que as informações de contratos e despesas
estão disponíveis no Portal da
Transparência e publicações
no Diário Oficial da União.
Além disso, a pasta destaca
que “ampliou informações sobre ações e cenários da pandemia por meio do site
localizasus.saude.gov.br”.
(Agência Brasil)

Os Correios, empresa responsável por grande parte da entrega de encomendas e pacotes em
território nacional, apresentou
uma proposta de acordo com os
funcionários para evitar paralisações do serviço.
Segundo nota divulgada pela
empresa, o trabalho de readequação da realidade da empresa vem

sendo feito em respeito à legislação e à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). As medidas visam, ainda, à saúde e ao equilíbrio financeiro da instituição.
As negociações vem sendo
feitas em meio à alta do e-commerce - a movimentação de produtos vendidos online por lojas e pessoas de todas as regi-

ões do país. O aumento ocorre
por causa das restrições de comércio presencial em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Segundo os sindicatos de
funcionários da empresa, a razão
de possíveis paralisações seria
uma série de ajustes em benefícios e concessões já estabelecidas

pela empresa.
A empresa informa que há
vários pontos das reivindicações
dos funcionários que não remetem ao acordo ofertado, como a
modificação dos planos de saúde e a retirada de direitos, e que
deve haver uma sensibilização
para o momento delicado nacionalmente. (Agência Brasil)

Tribunais de Contas orientam gestores
em compras emergenciais
Os tribunais de contas estaduais estão elaborando uma série de materiais para de orientar
os gestores do Executivo sobre
as compras emergenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Os gestores, principalmente das áreas com maior afinidade às ações de combate à
covid-19, como secretaria de
Saúde, estavam com receio de
tomar algumas medidas. “Você
tem, de um lado, a urgência que
o caso requer e de outro, as normas”, explica o presidente da
Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), Fábio Tulio Filgueiras
Nogueira, que também é conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) da Paraíba.

Para dar mais segurança aos
gestores nas compras de insumos, muitas vezes sem licitação,
os órgãos de controle têm, segundo Nogueira, desenvolvido trabalhos de orientação em conjunto.
“Começamos a trabalhar do forma conjunta. Praticamente todos
os tribunais de contas pensaram
em ferramentas”, diz sobre o esforço que também tem unido os
ministérios públicos de Contas.
Entre os exemplos dessas
ações, Nogueira destaca a plataforma Preço de Referência, feita em parceria entre o TCE e a
Universidade Federal da Paraíba. No sistema, ficam os preços
médios de diversos insumos e
um histórico dos valores deles
nos últimos meses, para que os

gestores públicos tenham uma
base na hora de contratar serviços e comprar materiais emergencialmente. “Isso dá uma certa segurança ao gestores para
não extrapolar o preço médio”,
diz Nogueira.
As orientações, disponibilizadas em notas técnicas dos tribunais, também são no sentido
de que os governos estaduais
deem o máximo de transparência aos gastos relacionados ao
combate ao novo coronavírus e
embasem com clareza gastos
sem licitação. De acordo com o
presidente da Atricon, isso faz
parte de um “espírito colaborativo” dos órgãos de controle
“no sentido de não criar dificuldades”, mas instrumentalizar os

governadores e prefeitos.
No entanto, Nogueira afirma
que os tribunais estão preparados
para agir contra irregularidades.
“A grande maioria está se portando bem. Infelizmente, alguns casos são registrados de pessoas
que se aproveitam do momento
para desviar recursos, e os órgãos
estão atuando”, ressalta.
De acordo com ele, apesar
das dificuldades geradas pela
pandemia, os tribunais de contas continuam trabalhando. “Entre as mudanças de costumes
geradas pela pandemia está o trabalho remoto, ao qual conseguimos nos adequar. As fiscalizações e as sessões são realizadas
remotamente, sem prejuízo à nossa atuação”. (Agência Brasil)
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Holding Pet S.A. - CNPJ/ME nº [em constituição]
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada de 11.05.2020
Data, hora, local: 11.05.2020, às 10 hs, na Rua Tabapuã, 41, Conjunto 21, sala B, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos subscritores, representando a totalidade de seu capital social: Mesa: Presidente: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, Secretário: Paulo Ricardo Braz. Deliberações aprovadas: 1. a constituição de uma S/A de capital fechado, organizada nos termos da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei
nº 6.404/76”), com a denominação de Holding PET S.A. (“Companhia”), a qual terá por objeto social a participação, em caráter permanente ou
temporário, no capital e nos resultados de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures. O capital social será de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, conforme Boletim de
Subscrição: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque subscreve 386 ações - R$ 386,00; Paulo Ricardo Braz subscreve 386 ações - R$ 386,00;
Nickson Vilas Boas dos Santos subscreve 217 ações - R$ 217,00; Luciana Cristina Galera Torres subscreve 8 ações - R$ 8,00; Cinthya Cristina
Ugliara Vieira subscreve 3 ações - R$ 3,00, as quais são totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional. O capital social foi totalmente subscrito, sendo integralizado, neste ato, 100% do capital. 2. projeto do Estatuto Social, elaborado em conformidade com o artigo 83 da
Lei nº 6.404/76: a. aprovação da constituição da Companhia, que terá sede social na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, 41, Conjunto 21,
sala B, Itaim Bibi; b. aprovação do projeto de Estatuto Social da Companhia; e c. a nomeação dos membros da Administração, que será composta por uma Diretoria, com 3 diretores sem designação especíﬁca, sendo ora eleitos os Srs. Paulo Ricardo Braz, brasileiro, casado, economista,
RG 30.248.679-3 SSP/SP, CPF/ME 326.226.998-08; Nickson Vilas Boas dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
30.295.847-2 SSP/SP, CPF/ME 303.253.928-54; Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG
34.357.211-4 SSP/SP, CPF/ME 323.918.198-38, todos residentes em São Paulo/SP, com seus poderes delimitados no Estatuto Social e prazo de
mandato uniﬁcado de 2 anos, que se inicia na presente data, os quais declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. Acionistas Presentes: Rodrigo Cavalcanti Araújo de Albuquerque, Paulo Ricardo Braz, Nickson Vilas Boas dos Santos, Luciana Cristina Galera Torres, Cinthya Cristina Ugliara Vieira. Advogada: Carla Calzini dos Santos Rocha - OAB/
SP 422.055. JUCESP NIRE 3530055142-7 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. – CNPJ/ME nº 31.232.215/0001-61 – NIRE 35.300.520.092
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/06/2020, às 10h, na sede social da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“Emissora”),
localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.666, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação
e Presença: Os Debenturistas foram devidamente convocados nos termos da Lei nº 6.404/76 e da Escritura de Emissão, no dia 22/06/2020, de modo
semipresencial, tendo sido constatada a presença da totalidade dos Debenturistas da Primeira Série. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Luis
Felipe Teixeira do Amaral e secretariados pelo João Francisco da Silveira Neto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) aprovação do Primeiro Aditamento
ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Conversíveis em Ações, em Duas Séries para Distribuição Privada
da N.I.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão”), para que seja realizada a 3ª série de emissão
de Debêntures, em um total de 10.000 (dez mil) Debêntures, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com o compromisso ﬁrme de
subscrição e integralização pelo Debenturista da Terceira Série, emitidas nos termos do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão; (ii) ajustes de
redação em diversas cláusulas da Escritura de Emissão para esclarecer a forma de interpretar tais cláusulas, bem como alteração, inclusão ou exclusão
de outras cláusulas em benefício de todos os Debenturistas; (iii) consolidação da Escritura de Emissão conforme aditada pelo Primeiro Aditamento;
e, (iv) autorização para que os administradores da Emissora pratiquem e assinem quaisquer atos necessários para o ﬁel cumprimento das matérias
anteriores. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia e após o exame e a discussão das matérias da Ordem do Dia, os Debenturistas, por unanimidade
de votos e, sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar a celebração do Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, para prever a realização da
3ª série de Debêntures, com emissão de 10.000 (dez mil) Debêntures, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com o compromisso
ﬁrme de subscrição e integralização pelo Debenturista da Terceira Série, emitidas nos termos do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão;
(ii) Aprovar os ajustes nas seguintes cláusulas: 1.1. Aﬁliada, 1.1. Evento de Liquidez, 1.1. Parte Relacionada, 2.1, 3.1(i) e (ii), 4.1, 4.3, 4.3(i) e (ii), 4.4,
5.1, 5.2(a), 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.4, 6.7, 7.3(i), 8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.1.1(i) e (ii), 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.1.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.2.1, 11.2.2,
12.1, 12.1(iii), 12.1.1, 12.2.1(i) e (ii), 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 13.2, 14.1, 14.2, 14.2.4, 15.1, 17.1, 18.6, e, a inclusão das cláusulas: 4.3(iii), 7.3.(ii),
(iii) e (iv), 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 9.1.4, 9.1.7, 9.1.8, 12.1.2, 13.1.2, 13.3, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, as quais passam a vigorar com a redação prevista no
anexo ao Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão, conforme Anexo I; e, (iii) Autorizar que os Diretores da Emissora pratiquem e assinem quaisquer
atos necessários para o ﬁel cumprimento das matérias acima. Ata em forma de sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua
publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, conforme permitido pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos membros da Mesa e por todos os Debenturistas presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Companhia. São
Paulo, 29/06/2020. Mesa: Luis Felipe Teixeira do Amaral - Presidente; João Francisco da Silveira Neto - Secretário. JUCESP - Certiﬁco que foi registrado
sob nº 257.894/20-2, em 20/07/2020. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a
quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, do sexo feminino, grupo étnico branco, 78 anos, com 1,50
metros de altura, tida como MARIA LINHARES DE MOURA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA
MARCELINA - CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch,
M Boi Mirim, na Capital de São Paulo, em 10/09/2018. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de
ªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
Naturais e de Notas do 32º Subdistrito - Capela do Socorro - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 27558942-0.
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JOY VR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CNPJ 12.598.596/0001-52
Convoca a sócia AGLREALTY INCORPORACOES LTDA, CNPJ 09.468.066/0001-85, com sede oficial
na Rua Henrique Schaumann, 286, Conjunto 82-C, Pinheiros,São Paulo/SP, CEP 05413-010,
representada por Luiz Fernando Pinto, para comparecer e participar da reunião de sócios a realizar-se no
dia 10/8/2020, sendo a primeira convocação às 14:00 hs. (quatorze horas) e a segunda convocação às
14:30 (quatorze horas e trinta minutos), a reunião será realizada na Rua Apinagés, 1100, conj. 1108, São
Paulo/Capital. Pauta: 1) Debater e deliberar sobre a modificação da cláusula de administração da sociedade.
2) Avaliar se foram praticados todos os esforços para cumprir o objeto social da empresa, recuperar ativos
e créditos da sociedade, e apreciar críticas aos mesmos, se houverem. JOY VR EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA
03 e 04/08

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunicase a quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, do sexo feminino, grupo étnico pardo, 41 anos,
tida como VILMA MARTINS DOS SANTOS, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA
- CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na Capital
de São Paulo, em 06/11/2018. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no
TELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª.ATURAISª
do 8º Subdistrito - Santana - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 27558941-2.
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EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº: 1002054-17.2018.8.26.0704 | Classe – Assunto: Interdição - Tutela e
Curatela | Requerente: Marta Gonzalez Riesco e outro | Requerido: Teodosia Gonzalez Gonzalez
| Prioridade Idoso | EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE TEODOSIA GONZALEZ GONZALEZ, REQUERIDO POR MARTA
GONZALEZ RIESCO E OUTRO - PROCESSO Nº1002054-17.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São
Paulo, Dr(a). Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 04/11/2019, foi decretada a
INTERDIÇÃO de TEODOSIA GONZALEZ GONZALEZ, CPF 023.148.948-04, declarando-o(a) a
incapacidade relativa da requerida e nomeadas como CURADORAS, em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). Maria Luiza Gonzalez Riesco Bellini e Marta Gonzalez Riesco. O presente edital será
SXEOLFDGRSRUWUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHD¿[DGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Gustavo Wendel, foi lhe apresentado, para
registro, a escritura de 26 de junho de 2020, do 21º Tabelião de Notas da Capital-SP
(livro 3.863/fls.233/235), pela qual LUCIANO GIOVANNI BARSANTI , brasileiro, médico,
portadora da cédula de identidade, RG nº 7.581.689-SSP/SP, CPF nº 991.332.108-53,
casado no regime da separação de bens na vigência da lei nº 6.515/77, conforme
pacto antenupcial registrado sob nº 10.936 neste Registro, com GABRIELA BEATRIZ
BERTE BARSANTI, argentina, empresaria, portadora da cédula de identidade de
estrangeiro, RNE nº V-602131-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 233.712.058-94, domiciliados
nesta capital na Avenida Hélio Pellegrino nº 720, apartamento nº 231, Bloco A, INSTITUIU
EM BEM DE FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil
Brasileiro, bem como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em
UM APARTAMENT O DUPLEX nº 231, localizado no 23º/24º pavimentos (dependências
inferiores e superiores) do Bloco A – Exclusive, integrante do empreendimento Vila
Nova Reserved, situado na Av. Hélio Pellegrino n° 720, no 24º Subdistrito – Indianópolis,
14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, com as áreas edificadas cobertas: privativa
333.610m², comum 219,614m², total 553,224m², descobertas: privativa 80,270m²,
comum 60.219m², total 140,489m², total coberta + descoberta 693,713m², fração ideal
no solo de 1,68367%, e coeficiente de proporcionalidade de 0,0168367%, cabendo-lhe
o direito de uso de 5 vagas indeterminadas na garagem coletiva localizada nos subsolos
e do depósito nº 30, no 1 subsolo. Perfeitamente registrado sob o n° 08 na matrícula n°
211.214, em data de 01 de outubro de 2015, neste Registro. Pelo presente edital, fica
avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste, na imprensa local, reclamar contra a aludida
instituição, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50,
31/07, 03 e 04/08
7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo, 30 de julho de 2020.

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 1, 2 E 3 DE AGOSTO DE 2020
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Arlon Food Ne Participações Societárias S.A.

Demonstrações Financeiras 2019
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado
2019
2018
2019
2018
2019
2018 Passivo
665.193 1.405.562 Receita líquida
1.543.581 1.336.441
549.994 274.648 Circulante
(1.462.398) (1.349.858)
Empréstimos
e
financiamentos
59.813
41.264
Custo dos produtos vendidos
108.661 23.033
81.183 (13.417)
Obrigações de direito de uso
33.068
- Lucro bruto
176.290 54.098
(7.148)
(6.115)
Fornecedores
273.779 1.211.754 Vendas
134.566 77.582 IR e CS
(24.387) (18.680)
88
75 Gerais e administrativas
11.180
- Impostos e contribuições a pagar
564
(3.216)
23.664 4.504 Perdas com impairment de ativos financeiros
- 60.130 Salários e encargos
14.165 (13.135)
16.038 12.154 Outras (despesas) receitas operacionais
12.898 2.520 Partes relacionadas
(16.806) (41.146)
45.890
- Despesas operacionais
146.438 91.956 Resultado antes das despesas financeiras
66.774 33.702 Adiantamentos de clientes
64.377 (54.563)
26.423 10.517 líquidas, e impostos
9.330 2.387 Dividendos a pagar
1.518
38.416
16.162
- Receitas financeiras
23.456 14.736 Operações com derivativos
(95.563) (125.458)
- 20.557 Despesas financeiras
6.839 4.101 Adiantamento sobre venda de imobilizado
23.830 12.781 Despesas financeiras líquidas
(94.045) (87.042)
Outros passivos de curto prazo
- 2.359
1.363.871 543.197 Resultado da equivalência patrimonial
(186)
Não circulante
2.815.017 1.921.621 Empréstimos e financiamentos
(29.854) (141.605)
813.475 386.117 Resultado antes impostos
1.783.334 1.693.877 Obrigações de direito de uso
(2)
91.335
- IR e CS: Corrente
1.444.104 1.379.429 Impostos e contribuições a pagar
4.456
3.625
80.484 11.853 Diferido
4.454
3.625
341.406 112.901
1.738
469 Partes relacionadas
(25.400) (137.980)
6.770 1.682 Prejuízo do exercício
317.961 301.979 Provisão para contingências
(0,05)
(0,27)
30.401 28.248 Prejuízo por lote de mil quotas - R$
1.358 1.472 Benefícios pós-emprego
- 2.396 Quantidade ponderada média de ações
18.173 10.528 Outros passivos de longo prazo
1.335.947 247.510 ao final do exercício
525.711.279 502.617.380
Patrimônio líquido
1.031.683 227.744
Demonstração do resultado abrangente
Capital social
629.291 504.190
448.491 4.083 Reservas de capital
2019
2018
10.009
38
107.187
- Outros resultados abrangentes
(25.400) (137.980)
32.125 (19.093) Prejuízo do exercício
468.819 219.656 Reserva de lucros
664.522
- Outros resultados abrangentes
7.186 4.005 Prejuízos acumulados
- (237.625) Ajustes de conversão de investimentos no exterior
(157)
3.365.011 2.196.269 Perdas a realizar sobre hedge de fluxo de caixa
(46.518) (37.650)
3.365.011 2.196.269 Total do passivo e patrimônio líquido
(2.152) (1.398)
Perda atuarial do plano de benefício definido
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(74.227) (177.028)
Resultado abrangente total
Outros Reservas de lucros
Demonstração dos fluxos de caixa
Capital Reserva resultados
Reserva de Prejuízos
2019
2018
social de capital abrangentes incentivos fiscais acumulados
Total
(25.400) (137.980)
Saldos em 1 de janeiro de 2018
501.831
38
26.992
- (106.682) 422.179 Variação: Prejuízo do exercício
45.750 23.064
Prejuízo do exercício
- (137.980) (137.980) Ajustes por: Depreciação e amortização
Provisões
para
contingências
(264)
592
Aumento de capital
2.359
- 2.359
Provisão
para
perda
de
créditos
estimada
(565)
3.216
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
- 1.659
(7.037)
7.037
- Provisão para perdas e obsolescência dos estoques
e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários
Impostos diferidos
(4.456) (3.625)
Outros resultados abrangentes:
16.658
(37.650)
- (37.650) Ajuste a valor presente - Passivo de direito de uso
Perdas a realizar sobre hedge de fluxo de caixa
464
(1.398)
- (1.398) Custos de transação
Perda atuarial do plano de benefício definido
76.349 83.096
Saldos em 31 de dezembro de 2018
504.190
38
(19.093)
- (237.625) 247.510 Juros e variação cambial de empréstimos
- (35.915)
Prejuízo do exercício
(25.400) (25.400) Receita no programa de desalavancagem
(15.878) 9.556
Incorporação da Acrinor Acrilonitrila do Nordeste S.A.
125.101
9.971
50.535
1.052.887 (126.246) 1.112.248 Resultado na venda de ativos
Resultado de equivalência patrimonial
186
Ajustes conversão investimentos no
- (12.434)
50.107
- 50.107 Reconhecimento de ICMS na base do PIS/COFINS
exterior incorporada Acrinor
(33.249)
Resultado de derivativos
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
59.595 (68.771)
(597)
906
309
e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários
Variações em: Contas a receber
12.610 128.753
Outros resultados abrangentes:
16.828 1.254
(157)
(157) Estoques
Ajustes de conversão de investimentos no exterior
281.848 880.797
Perdas a realizar sobre hedge de fluxo de caixa
(46.518)
- (46.518) Fornecedores
67.798 (17.215)
Perda atuarial do plano de benefício definido
(2.152)
- (2.152) Outros créditos
43.533 (20.834)
Destinação: Constituição de reserva de incentivos fiscais
12.496
(12.496)
- Impostos a recuperar
(9.175) 29.531
Compensação de reserva de incentivos fiscais
(400.861)
400.861
- Impostos e contribuições a pagar
(44.507) 57.630
629.291 10.009
32.125
664.522
- 1.335.947 Outras contas a pagar e provisões
Saldos em 31 de dezembro de 2019
428.530 991.145
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
(36.577) (73.181)
1. Contexto operacional: A Companhia Brasileira de Estireno S.A. (a seguir denominada “CBE” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fe- Juros pagos por empréstimos
chado, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 11º andar, bairro Brooklin, na cidade e estado de São Paulo, que pertence ao grupo Fluxo de caixa líquido proveniente
391.953 917.964
Unigel e tem por objetivo social a produção e comercialização de monômero de estireno, por meio de sua unidade fabril em Cubatão e a fabricação e comer- das atividades operacionais
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
cialização de resinas termoplásticas de poliestireno, produzidas em suas unidades fabris de São José dos Campos e Guarujá, bem como prestação de
(27.123) (12.924)
serviços técnicos e administrativos relacionados com os objetos sociais da Companhia. 2. Base de preparação: Estas demonstrações financeiras foram Aquisição de ativo imobilizado e intangível
39.287 (685.928)
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Empréstimos e adiantamentos de caixas realizados
Accounting Standard Board (IASB). 3. Políticas contábeis significativas: As políticas contábeis descritas em detalhe abaixo foram aplicadas consistente- Recebimentos por vendas
246 20.647
mente nos exercícios apresentados nesta demonstração financeira, salvo quando da adoção inicial. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas de ativo imobilizado e investimento
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. b) Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e con- Fluxo de caixa provenientes das (aplicado nas)
12.410 (678.205)
atividades de investimento
versão de demonstrações contábeis: Transações em moedas estrangeiras: Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
moedas funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados
Captação de empréstimos e financiamentos
49.398 77.190
em moedas estrangeiras na data do balanço são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que
Pagamentos de passivos de direito de uso
(23.533)
são mensurados pela taxa histórica na moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de
Empréstimos e adiantamentos de caixas tomados
98.106 3.023
moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. No entanto, as diferenças resultantes da conversão dos seguin(468.768) (298.439)
Pagamentos de empréstimos
tes itens são reconhecidas em ORA: qualificação do hedge de fluxo de caixa na medida em que o hedge é efetivo. c) Instrumentos financeiros: (i) RecoCaixa líquido aplicado nas atividades
nhecimento e mensuração: As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.
(344.797) (218.226)
de financiamento
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumen59.566 21.533
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
to. (ii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
23.033 1.500
ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma Caixa recebido por incorporação
26.062
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
108.661 23.033
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. Pas59.566 21.533
sivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia
também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferen- ríodo atual e em períodos anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor
tes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. (iii) Compensação: Os ativos ou passivos finan- presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.
ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legal- h) Subvenções e assistência governamental: As subvenções que visam
mente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo compensar a Companhia por despesas incorridas são reconhecidas no resulsimultaneamente. (iv) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para tado em linha específica de cada imposto em uma base sistemática durante
proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o os períodos em que as despesas correlatas são registradas. i) Receitas e
reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no resultado. A Companhia despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem juros sobre ativos
designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção de determinados passivos financeiros derivativos e não derivativos. d) Estoques: Os financeiros a valor justo por meio do resultado, receitas de juros sobre emestoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo ponderado médio. No caso préstimos e recebíveis, descontos de fornecedores e outras receitas financeiras. As despesas financeiras incluem despesas com juros, descontos concedos estoques manufaturados, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade normal de operação. O valor realizável lídidos a clientes, impostos sobre receitas financeiras, despesas com
quido é a estimativa entre o valor de venda usual no curso normal dos negócios, deduzido dos custos de fabricação e venda. e) Imobilizado: Reconheciprogramas de desalavancagem, juros de fornecedores, despesas de indexamento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalição e outras despesas financeiras. As variações cambiais de ativos e passizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Os custos de ativos construídos
vos financeiros são reportadas em uma base líquida na demonstração do repela Companhia incluem materiais e mão de obra direta, assim como quaisquer outros custos necessários para o transporte e operacionalização do ativo da
sultado, como receitas ou despesas financeiras, dependendo se a variação
maneira esperada pela administração. Compras de software que são necessárias para a funcionalidade de um ativo imobilizado é capitalizado como parte
cambial líquida é um ganho ou uma perda. j) IR e CS: O IR e a CS do exercício
do ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. Depreciação: Depreciação de um ativo imobicorrente ediferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
lizado é iniciada quando o item está pronto para uso, ou seja, quando está no lugar e condições necessárias para ser capaz de operar da forma idealizada
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para IR e 9%
pela Administração. f) Redução ao valor recuperável: i) Ativos financeiros não derivativos: Mensuração das PCEs: As perdas de crédito esperadas
sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuísão estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insufici- zos fiscais e base negativa de CS, limitada a 30% do lucro real do exercício.
ências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera k) Provisões: Uma provisão é criada quando a Companhia tem uma obrigareceber). Ativos financeiros com problemas de recuperação: Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais ção legal ou construtiva como resultado de um evento passado, que poder ser
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados dos ativos financeiros. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas estimado de forma confiável, e é provável que uma saída de fundos seja nede recuperação inclui os seguintes dados observáveis. Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; Quebra de cláusulas contratuais, cessária para liquidar a obrigação. l) Receita líquida: A receita é medida com
tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização finan- base na contrapartida especificada no contrato com o cliente. A Companhia
ceira; ou o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro é bai- reconhece a receita quando transfere o controle de um bem para um cliente.
xado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. A Companhia faz uma avaliação m) Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultaindividual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. No entanto, os ativos financeiros baixados do do exercício atribuível aos acionistas controladores e da média ponderada
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. g) Bene- das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação
fícios a empregados: (i) Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajusdespesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia tada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, entretanto, a
tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa Companhia não possuí nenhum efeito diluidor nos exercícios apresentados,
ser estimada de maneira confiável. (ii) Planos de benefício definido: A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada nos termos do pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação e da
para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no pe- norma IAS 33 - Resultado por Ação.
Diretoria
Contador
Daniel Scarmeloti da Fonseca - Diretor de Controladoria - CRC 1SP 219.079/O-4
Marcio Scatigno - Gerente de Controladoria - CRC 1SP 218.247/O-7
As demonstrações financeiras detalhadas foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Ativo
Circulante
Caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Partes relacionadas
Dividendos a receber
IR e CS
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Outros ativos de curto prazo
Ativos disponíveis para venda
Ativo não circulante total
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Impostos e contribuições a recuperar
Impostos diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos de longo prazo
Permanente
Investimentos
Bens de direito de uso
Imobilizado
Intangível
Ativo total

Eurolaf Veículos Especiais Ltda.

CNPJ nº 07.973.198/0001-39 - NIRE nº 35.231.935.471
Extrato da 21ª Alteração do Contrato Social
#URCTVGUSWCNKſECFCU1) Moreno Holding Ltda.%02,0+4'TGRTGUGPVCFCRQTThiago
Almeida Moreno, C.I. 29.247.927–X SSP/II/SP, CPF/ME 274.546.568-62; e 2) Thiago Almeida MorenoUWRTCSWCNKſECFQPKEQUUÎEKQUFCEurolaf Veículos Especiais Ltda.%02,0+4' ő5QEKGFCFGŒ 
6ÄOLWUVQGEQPVTCVCFCCRTGUGPVGCNVGTCÁºQFQ%QPVTCVQ5QEKCNFC5QEKGFCFGFCUGIWKPVGHQTOC1.4GUVQWKPVGITCNOGPVG
CRTQXCFQRGNQUUÎEKQUQő2TQVQEQNQG,WUVKſECÁºQRCTC+PEQTRQTCÁºQFC'WTQUKIPCN+PFÕUVTKCG%QOÃTEKQFG5KPCNK\CFQTGU
#WVQOQVKXQU.VFCRGNC'WTQNCH8GÈEWNQU'URGEKCKU.VFCŒFCVCFQFGTGHGTGPVG´KPEQTRQTCÁºQFCEurosignal Indústria e Comércio de Sinalizadores Automotivos Ltda., CNPJ 27.287.453/0001-05, NIRE 35.230.411.702 (“EurosignalŒ 
SWGRCUUCCHC\GTRCTVGKPVGITCPVGFGUVGKPUVTWOGPVQPCHQTOCFQAnexo I ő2TQVQEQNQG,WUVKſECÁºQŒ 2. #VQEQPVÈPWQHQK
CRTQXCFCCKPFKECÁºQFCGORTGUCGURGEKCNK\CFCNPV Finanças, Assessoria e Contabilidade Eireli, CNPJ 32.898.554/0001%4%52521TGRTGUGPVCFCRGNQUÎEKQ5T/CTEGNQ#RCTGEKFQ/CTVKPUFG1NKXGKTC4)552
52%2(G%4%52521TGURQPU¶XGNRGNCGNCDQTCÁºQFQ.CWFQFG#XCNKCÁºQFQCEGTXQRCVTKOQPKCNFCEurosignalKPEQTRQTCFQRGNCSociedade. 3. 0CUGSWÄPEKCHQKCRTQXCFQQ.CWFQFG#XCNKCÁºQCXCNQTEQPV¶DKN
GNCDQTCFQRGNCTGHGTKFCGORTGUCGURGEKCNK\CFCSWGRCUUCCHC\GTRCTVGKPVGITCPVGFGUVGKPUVTWOGPVQPCHQTOCFQAnexo II,
EQOTGHGTÄPEKCCQDCNCPÁQGURGEÈſEQFCEurosignal NGXCPVCFQPC&CVC$CUGFCQRGTCÁºQSWCNUGLCRQTOGKQ
FQSWCNUGCRWTQWQXCNQTFQCEGTXQRCVTKOQPKCNNÈSWKFQFCEurosignalPQXCNQTFG44. 6GPFQGOXKUVCC
CRTQXCÁºQFQTGURGEVKXQ2TQVQEQNQG,WUVKſECÁºQDGOEQOQFQ.CWFQFG#XCNKCÁºQTGUVQWCRTQXCFCCKPEQTRQTCÁºQVQVCN
FCEurosignal pela SociedadeFGOQFQSWGCUGIWPFCUWEGFGT¶CRTKOGKTCGOECT¶VGTWPKXGTUCNGOVQFQUQUFKTGKVQUG
QDTKICÁÐGUTGNCEKQPCFQUCQCEGTXQTGEGDKFQGHGVKXQUQWEQPVKPIGPVGUEQOQUGUGWUHQUUGOSWGFGEQTTCOFGCVQURTCVKECFQUQWFGHCVQUQEQTTKFQUCVÃCRTGUGPVGFCVC5. 'OTC\ºQFCKPEQTRQTCÁºQFCEurosignalGRQTVCPVQFGVQFQQUGWCEGTXQ
RCVTKOQPKCNRGNCSociedadeHQKCRTQXCFQQCWOGPVQFQECRKVCNUQEKCNFCSociedadePQXCNQTFG4OGFKCPVG
CGOKUUºQFGSWQVCUPQXCNQTPQOKPCNFG4ECFCVQVCNOGPVGUWDUETKVCURGNC5ÎEKCMoreno Holding Ltda.,
EQOGZRTGUUCTGPÕPEKCFQ5ÎEKQThiago Almeida Moreno CQFKTGKVQFGRTGHGTÄPEKCGKPVGITCNK\CFCUFCUGIWKPVGOCPGKTC K 
4GOFGEQTTÄPEKCFCKPEQTRQTCÁºQFQCEGTXQRCVTKOQPKCNFCEurosignalG KK 4GOOQGFCEQTTGPVG
PCEKQPCN6. &GUUCHQTOCQECRKVCNUQEKCNFC5QEKGFCFGRCUUCFG4FKXKFKFQGOSWQVCUPQ
XCNQTPQOKPCNFG4ECFCRCTC4FKXKFKFQGOSWQVCUPQXCNQTPQOKPCNFG4ECFC7.
#RTQXCFCCCNVGTCÁºQFC%N¶WUWNCmFQ%QPVTCVQ5QEKCNSWGRCUUCCXKIQTCTEQOCUGIWKPVGTGFCÁºQőCláusula 5ª - Capital
Social1ECRKVCNUQEKCNVQVCNOGPVGUWDUETKVQGKPVGITCNK\CFQÃFG4 SWKP\GOKNJÐGUFW\GPVQUGVTKPVCGFQKU
OKNUGKUEGPVQUGEKPSWGPVCGUGKUTGCKU FKXKFKFQGO SWKP\GOKNJÐGUFW\GPVCUGVTKPVCGFWCUOKNUGKUEGPVCUG
EKPSWGPVCGUGKU SWQVCUPQXCNQTPQOKPCNFG4 WOTGCN ECFCWOCCUUKOFKUVTKDWÈFCUGPVTGQUUÎEKQU
Sócios
(%)
Quotas
VValor (R$)
/QTGPQ*QNFKPI.VFC



6JKCIQ#NOGKFC/QTGPQ



Total
100.00
15.232.656
115.232.656,00
#NVGTCTC%N¶WUWNCmFQ%QPVTCVQ5QEKCNSWGRCUUCCXKIQTCTEQOCUGIWKPVGTGFCÁºQ“Cláusula 10ª- Julgamento das
Contas:#PWCNOGPVGPQU SWCVTQ OGUGUUGIWKPVGUCQVÃTOKPQFQGZGTEÈEKQUQEKCNQUUÎEKQUFGXGOUGTGWPKTRCTCFGNKDGTCT
UQDTGCUEQPVCUFCCFOKPKUVTCÁºQGUQDTGCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUFQGZGTEÈEKQCPVGTKQTŒ8. 'ZVKPIWKTC%N¶WUWNCmFQ
%QPVTCVQ5QEKCNTGPWOGTCPFQCUEN¶WUWNCUUWDUGSWGPVGU9. 2QTſOQCFOKPKUVTCFQTFCSociedadeHQKCWVQTK\CFQCCFQVCTCU
OGFKFCUPGEGUU¶TKCU´KORNGOGPVCÁºQFCUFGNKDGTCÁÐGUQTCVQOCFCU10. 'OTC\ºQFQCEKOCFGNKDGTCFQQUUÎEKQUTGUQNXGO
EQPUQNKFCTQ%QPVTCVQ5QEKCNFC5QEKGFCFGSWGGOUWCKPVGITCGPEQPVTCUGTGIKUVTCFQPC,7%'52GPCUGFGFC5QEKGFCFG
,7%'52PGO
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RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do RODOLFO ARAÚJO CUNHA JÚNIOR e sua
mulher RITA DE CÁSSIA PELARINI CUNHA, FAZ SABER, a todos que o presente
edital virem ou interessar possa que, CHRISTIAN TARDIVO RUGGI, brasileiro solteiro,
maior, do comércio, RG nº 34.306.995-7-SSP/SP, CPF nº 355.530.198-50, domiciliado
nesta Capital, residente na Rodovia Raposo Tavares, nº 7.839, Torre D10, apart amento
nº 244, Edifício Jatobá, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente
a 10 (dez) prestações em atraso, vencidas de 28/08/2019 a 28/05/2020, no valor de
R$304.991,66 (trezentos e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e
seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$403.529,30 (quatrocentos e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta
centavos), que atualizado até 31/12/2020, perfaz o valor de R$425.064,30 (quatrocentos
e vinte e cinco mil e sessenta e quatro reais e trinta centavos), cuja planilha com os
valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido
pelo RODOLFO ARAÚJO CUNHA JÚNIOR e sua mulher RITA DE CÁSSIA PELARINI
CUNHA, FAZ SABER, para aquisição dos imóveis localizado na Avenida Doutor Altino
Arantes, nº 742, apartamento nº 81, localizado no 8º andar do Bloco A, e vagas de
garagem nºs 42 e 43, ambas localizadas no 1º subsolo, todos do Edifício Palm Beach,
na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrados sob n°s 14, 12
e 12 nas matrícula nº 43.788, 43.789 e 43.790. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo
fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, RODOLFO ARAÚJO CUNHA
JÚNIOR e sua mulher RITA DE CÁSSIA PELARINI CUNHA, FAZ SABER, nos termos
do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 29
de maio de 2020.
30 e 31/07, 01/08

CNPJ: 27.541.343/0001-10
Demonstrações Contábeis - Em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Reservas de lucros
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Notas
2019
2018
Lucro do exercício
(121) 5.283
Lucros Prejuízos
Ganho nos investimentos
(58) (5.417)
Capital Reserva acumu- acumu4
20
132
social
legal
lados
lados Total Decréscimo (acréscimo) de ativos e passivos:
16
13
(3)
(7)
–
–
(919) 72.882 Impostos a recuperar
36
145 Saldos em 31/12/2017 73.801
Adiantamentos de despesas
–
4
Redução do
–
(4)
(1.000)
–
–
– (1.000) Fornecedores
5 126.778 77.020 capital social
–
(3)
–
–
5.283
– 5.283 Impostos a pagar
126.778 77.020 Lucro do exercício
Caixa aplicado nas atividades operacionais
(182) (144)
126.814 77.165 Constituição de
reserva legal
–
264
(264)
–
– Fluxo de caixa das atividades de investimento
(49.700)
–
–
–
(919)
919
– Aquisição em participações societárias
6 122.571 72.801 Absorção de prejuízo
(49.700)
–
264
4.100
– 77.165 Caixa aplicado nas atividades de investimento
4.243
4.364 Saldos em 31/12/2018 72.801
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
126.814 77.165 Integralização
– (1.000)
49.770
–
–
– 49.770 Redução de capital social
126.814 77.165 do capital social
49.770
–
Resultado do exercício
–
–
–
(121) (121) Integralização de capital social
Demonstração do Resultado
49.770 (1.000)
Absorção de prejuízo
–
–
(121)
121
– Caixa gerado pelas atividades de ﬁnanciamento
Notas 2019
2018 Saldos em 31/12/2019 122.571
(112) (1.144)
264
3.979
– 126.814 Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes
Despesas gerais e administrativas
7 (191)
(167)
Demonstração do acréscimo no
Demonstração do Resultado Abrangente
Despesas tributárias
(2)
(2)
caixa e equivalentes de caixa
–
–
2019
2018 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Ganho nos investimentos
5
58 5.417
132 1.276
(121) 5.283 Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
Prejuízo antes do resultado ﬁnanceiro
(135) 5.248 Lucros do exercício
20
132
–
– Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes
Resultado ﬁnanceiro
14
35 Outros resultados abrangentes
(112) (1.144)
(121) 5.283
(121) 5.283 Total dos resultados abrangentes
Resultado do exercício
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
Diretor Presidente
Contador
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas,
Bruno Martins Silva - CPF: 121.182.218-43
Ricardo da Silva Kishiyama - CT CRC: 1SP269964
são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, reﬂetem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1119537-08.2016.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela
Pazzeto Meneghine Conceição, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Martha Cristina Tatini Silva, RG
9271664, CPF 088.622.618-02, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda,
objetivando a cobrança de R$ 16.755,08 (junho/2016),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno
direito o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em executivo. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 29 de julho de 2020.
01 e 04.08
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1036126-05.2018.8.26.0001.
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 a Luiz Carlos
Venâncio Machado, RG 19.207.950-5, CPF
565.672.947-87, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Educacional
Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
23.869,91 (agosto/2017), 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 que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de
constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 22 de junho de 2020.
01 e 04.08
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Eurosignal Indústria e Comércio de
Sinalizadores Automotivos Ltda.

CNPJ nº 27.287.453/0001-05 - NIRE nº 35.230.411.702 - Extrato da 5ª Alteração do Contrato Social
As partes: 1) Moreno Holding Ltda., CNPJ 21.705.904/0001-92, NIRE 412.0800749-4, representada por Thiago Almeida
Moreno, C.I. 29.247.927–X SSP/II/SP, CPF 274.546.568-62; e 2) Thiago Almeida MorenoUWRTCSWCNKſECFQPKEQUUÎEKQU
da Eurosignal Indústria e Comércio de Sinalizadores Automotivos Ltda., CNPJ 27.287.453/0001-05, NIRE 35.230.411.702
ő5QEKGFCFGŒ 6ÄOLWUVQGEQPVTCVCFCCCNVGTCÁºQFQ%QPVTCVQ5QEKCNFC5QEKGFCFGFCUGIWKPVGHQTOC1. %QPUKIPCTCEGUUºQ
GVTCPUHGTÄPEKCFCVQVCNKFCFGFCUSWQVCUSWQVCUPQXCNQTFG4ECFCWOCTGRTGUGPVCVKXCUFGFQECRKVCN
UQEKCNFCSociedadeFGVKVWNCTKFCFGFQUÎEKQ Thiago Almeida MorenoCEKOCSWCNKſECFQGOHCXQTFCUÎEKCMoreno Holding Ltda. 2. EQPUKIPCTCTGVKTCFCFQSWCFTQUQEKGV¶TKQFC Sociedade FQUÎEKQThiago Almeida Moreno, dando-se plena,
IGTCN TCUC G KTTGXQI¶XGN SWKVCÁºQ PCFC OCKU VGPFQ C TGENCOCT3. #RTQXCFQ Q ő2TQVQEQNQ G ,WUVKſECÁºQ RCTC +PEQTRQTCÁºQ
FC 'WTQUKIPCN +PFÕUVTKC G %QOÃTEKQ FG 5KPCNK\CFQTGU #WVQOQVKXQU .VFC RGNC 'WTQNCH 8GÈEWNQU 'URGEKCKU .VFCŒ FCVCFQ FG
TGHGTGPVG´KPEQTRQTCÁºQVQVCNFCSociedade pela Eurolaf Veículos Especiais Ltda., CNPJ 07.973.198/0001-39,
NIRE 35.231.935.471 (“EurolafŒ SWGRCUUCCHC\GTRCTVGKPVGITCPVGFGUVGKPUVTWOGPVQAnexo I ő2TQVQEQNQG,WUVKſECÁºQŒ 4.
#RTQXCFCCKPFKECÁºQFCGORTGUCGURGEKCNK\CFCNPV Finanças, Assessoria e Contabilidade EIRELI, CNPJ 32.898.554/0001%4%52521TGRTGUGPVCFCRGNQUÎEKQ5T/CTEGNQ#RCTGEKFQ/CTVKPUFG1NKXGKTC4)55252
%2(G%4%52521TGURQPU¶XGNRGNCGNCDQTCÁºQFQ.CWFQFG#XCNKCÁºQFQCEGTXQRCVTKOQPKCN
da SociedadeKPEQTRQTCFQRGNCEurolaf. 5. #RTQXCFQQ.CWFQFG#XCNKCÁºQCXCNQTEQPV¶DKNGNCDQTCFQRGNCGORTGUCGURGEKCNK\CFCSWGHC\RCTVGKPVGITCPVGFGUVGKPUVTWOGPVQAnexo IIEQOTGHGTÄPEKCCQDCNCPÁQGURGEÈſEQFCSociedadeNGXCPVCFQPC
&CVC$CUGFCQRGTCÁºQRQTOGKQFQSWCNUGCRWTQWQXCNQTFQCEGTXQRCVTKOQPKCNNÈSWKFQFCSociedadePQXCNQT
FG46. #RTQXCFCCQRGTCÁºQFGKPEQTRQTCÁºQVQVCNFCSociedade pela EurolafFGOQFQSWGCUGIWPFCUWEGFGT¶CRTKOGKTCGOECT¶VGTWPKXGTUCNGOVQFQUQUFKTGKVQUGQDTKICÁÐGUTGNCEKQPCFQUCQCEGTXQRCVTKOQPKCNTGEGDKFQGHGVKXQU
QWEQPVKPIGPVGUEQOQUGUGWUHQUUGOSWGFGEQTTCOFGCVQURTCVKECFQUQWFGHCVQUQEQTTKFQUCVÃCRTGUGPVGFCVC7. 2QTſO
QCFOKPKUVTCFQTFCSociedadeHQKCWVQTK\CFQCCFQVCTCUOGFKFCUPGEGUU¶TKCU´KORNGOGPVCÁºQFCUFGNKDGTCÁÐGUQTCVQOCFCU
8. #RTQXCFCCKPEQTRQTCÁºQFCSociedadeGFCVQVCNKFCFGFGUGWCEGTXQRCVTKOQPKCNRGNCEurolafKORNKECPCextinção da
SociedadePQUVGTOQUFQKVGOFQ2TQVQEQNQG,WUVKſECÁºQ6CVWÈMoreno Holding Ltda. - Representada por
6JKCIQ#NOGKFC/QTGPQSócio Retirante: Thiago Almeida Moreno. ,7%'52PGO

Essencis Soluções Ambientais S.A. - CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03.06.2020
Data, hora, local: 03.06.20, 11h, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400, galpão fundos, São Paulo/SP. Presenças: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberação aprovada: Efetuar ﬁnanciamento com o Banco John Deere S.A. para compra de 01 Trator de Esteira John
Deere 850J-II, através da Cédula de Crédito Bancário nº 2075591/20, valor de R$497.149,07, emitida em 31.03.20 e com
vencimento em 10.04.24. Nada mais. São Paulo/SP, 03.06.20. Acionista: Solví Participações S.A., por Celso Pedroso e Célia
Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP 232.345/20-0 em 06/07/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COOPERATIVA DE TRABALHO FISCAL E ADMINISTRATIVA DE MÃO DE OBRA
Edital de convocação ² Assembleia Geral Extraordinária

A Diretora Presidenta da COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO FISCAL E ADMINISTRATIVA DE MÃO DE OBRA,
Inscrita no CNPJ 08.281.285/0001-98, com sede e foro no município de São Paulo - capital, no exercício dos poderes que
lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Entidade, Convoca todos os seus cooperados, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de Agosto de 2020, na avenida nove de julho, nº40 ± 16andar ± Bela Vista São Paulo, SP, as 9:00 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, as 10:00 h em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar, as 11:00 h em terceira
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I ±
Prestação de contas do Exercício de 2.019, compreendendo: Relatório de gestão; Balanço geral; Demonstrativo das
sobras e perdas, Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte; Parecer do conselho fiscal;. II ±
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas no exercício 2.019, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas
para fundos obrigatórios. III ± Exoneração do cargo de Secretario do Sr. Alfonso Henrique Braidatto Zapparolli. . IV Quaisquer assuntos de interesse social. São Paulo, 31 de Julho de 2020. Irismar Pereira Feitosa - Diretora Presidenta

Azevedo & Travassos S.A.

CNPJ/MF Nº 61.351.532/0001-68 - NIRE N° 35.300.052.463 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Julho de 2020
Local, Data e Hora: De modo presencial, na sede social da Companhia, situada à Rua Vicente Antonio de Oliveira,
1050, nesta Capital, no dia 29 de julho de 2020, às 10h30. Convocação: Editais publicados no Diário Oﬁcial do Estado
de São Paulo e no jornal “O Dia” nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2020 (“Edital de Convocação”). Presenças: Presentes Acionistas titulares de 1.139.312 de ações ordinárias, representativas de mais de 63% do capital social com direito a
voto da Companhia, bem como de acionistas titulares de 186.359 de ações preferenciais, representativas de mais de 5%
do capital social sem direito a voto, conforme registros e assinaturas no Livro de Presença. Presentes, também, os membros da Diretoria e o presidente do Conselho de Administração, tendo sido dispensada pela unanimidade dos acionistas
presentes o comparecimento de representante do auditor independente. Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a
Presidência dos trabalhos, o Sr. Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Alexandre Rios, para secretariar os trabalhos. Instalação: Veriﬁcado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: Matérias a serem deliberadas em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019;
b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019 (prejuízo); c) Fixar o número dos membros do Conselho de Administração e eleição destes membros; d) Fixar a remuneração dos administradores e conselheiros para o exercício de 2020. Matérias a serem deliberadas em sede de Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar sobre a reforma
do Estatuto Social da Companhia a respeito das matérias elencadas no Edital de Convocação, bem como a consolidação
integral do Estatuto Social reﬂetindo todas as alterações eventualmente aprovadas. Deliberações: Deliberou-se pela
lavratura da presente ata de forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram postas em discussão e votação e tomadas as seguintes deliberações (1) em sede de Assembleia Geral Ordinária: Quanto ao item a) Foram aprovadas, sem ressalvas, por unanimidade com a abstenção dos legalmente impedidos, tendo sido computados 1.136.878 votos a favor, 0 votos contrários e 2.434 abstenções, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes publicados no Diário Oﬁcial do Estado
de São Paulo e jornal “O Dia” em 23 de julho de 2020, tendo sido publicado o comunicado do artigo 133 da Lei 6.404/76
nos dias 26, 29 e 30 de junho de 2020 no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia”. Quanto ao item b)
Aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 1.139.312 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a proposta da Administração de destinação do prejuízo apurado no exercício de 2019 no valor de R$ 281.405 mil (duzentos e
oitenta e um milhões e quatrocentos e cinco mil reais) à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Tendo em vista
que a Companhia apurou prejuízo no exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2019, não haverá distribuição de dividendos, nos termos da Lei nº 6.404/76. Quanto ao item c) (c.i) aprovada, por unanimidade, a composição do Conselho de Administração por três membros, tendo sido computados 1.139.312 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções; (c.ii) aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 1.139.312 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a eleição dos Srs. Gabriel Antônio Soares Freire Junior, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil sob o nº 167.198, portador do CPF nº 157.551.228-90, domiciliado e residente nesta Capital,
com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1309, 1º andar, São Paulo, SP, CEP 01452-002, como presidente do Conselho de Administração, bem como dos Srs. Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, brasileiro, casado, engenheiro
agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 8.893.661-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 850.528.508/59,
residente e domiciliado na Rua Piauí, nº 471, apartamento 7-B, Higienópolis, nesta Capital, e Sr. Guilherme Pimentel
Mendes de Carvalho, brasileiro, administrador, casado, portador da cédula de identidade RG nº 34.261.453-8 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 404.099.398-54, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Amazonas, 875, 17º andar, CEP 06454-070, como membros efetivos do Conselho de Administração; Quanto ao
item d). Foi aprovada, por unanimidade tendo sido computados 1.139.312 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a remuneração (d.i) para o Conselho de Administração, no valor individual mensal equivalente a um salário
mínimo; e (d.ii) para a Diretoria, no valor individual mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma de pró-labore. (2) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: Quanto ao item a) Foram aprovadas, por unanimidade, tendo sido computados 1.139.312 votos a favor, 0 votos contrários e 0 abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia em relação às matérias a seguir, devidamente indicadas no Edital de Convocação, bem como a consolidação integral do Estatuto Social reﬂetindo todas as alterações aprovadas, conforme versão do Estatuto Social arquivada na sede
da Companhia: i) adequação do artigo 3º, §1º para esclarecer que as ações da Companhia são escriturais, sem emissão
de certiﬁcados, permanecendo em conta depósito em instituição ﬁnanceira e cuja remuneração pode ser cobrada dos
acionistas; ii) inclusão do artigo 3º, §2º, para prever que a Companhia pode adquirir ações de sua emissão mediante autorização do Conselho de Administração; iii) inclusão do artigo 4º e parágrafos seguintes, para prever o capital autorizado, bem como seus limites, formas e competências para emissão; iv) adequação do artigo 9º, para esclarecer que o Conselho de Administração possuirá mandato uniﬁcado, bem como inclusão de seu parágrafo 3º para esclarecer o procedimento em caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração; v) alteração do artigo 10, para prever
que o Conselho de Administração se reunirá ao menos uma vez a cada três meses, bem como inclusão de seu parágrafo
2º para esclarecer que os conselheiros podem participar e votar nas reuniões do Conselho de Administração virtualmente; vi) alteração do artigo 11, para incluir novas matérias de competência do Conselho de Administração, incluindo (i) autorizar a emissão de ações nos limites do capital autorizado, (ii) deliberar sobre a tomada de contas de subsidiárias e ﬁxar os limites de alçada de seus Diretores, (iii) escolher e destituir a instituição depositária, e (iv) criar órgãos de assessoramento; vii) inclusão do artigo 13, para esclarecer que observadores poderão participar, sem direito político, das reuniões do Conselho de Administração; viii) adequação do artigo 14, para deﬁnição do cargo especíﬁco de Diretor de Relações com Investidores dentre os membros da Diretoria e esclarecer que ﬁca permitida a cumulação de funções; ix) adequação do artigo 22, para esclarecer que a Assembleia Geral poderá ser secretariada por não-acionistas da Companhia,
bem como inclusão de parágrafo esclarecendo a ordem de presidência das Assembleias Gerais da Companhia; x) inclusão do artigo 32, para fazer constar que a Companhia observará acordos de acionistas eventualmente existentes e arquivados na sede da Companhia; xi) inclusão de novo artigo 33, para inclusão de cláusula compromissória de resolução de
disputas por meio de arbitragem no estatuto social da Companhia, vinculando a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal; e xii) renumeração e ajustes de linguagem dos artigos do Estatuto Social da
Companhia para fazer uniformização e padronização com o restante do referido Estatuto Social. Encerramento: Nada
mais tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada por todos os presentes, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. A Assembleia
autoriza a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes e/ou seus representantes legais e
na forma de extrato. • Presidente: Ricardo de Almeida Pimentel Mendes, • Secretário: Alexandre Rios.

"'<&"'<AB6$:C"-0'$:"%D400-=246.1-0455-3000     
 4    !   :@   '' 6 ' )   "   # $    &  :  G   $J   (
 &   C G":  :%' G:G %N9"': G        V  :N -34-360
$ 51--3111635 )  + (  **    ,#  "8 ,#  <  "8 ?   * *   
   $    @  &  7? !   )    :K 4540-2   42/05/-04 -4/05/-04
-/05/-04 -5/05/-04 44/0./-04 44/0./-04 -3/0./-04 *   *      +) 
 D 33.505..0.4.-    G     22 @>   330 (   *  *  "   6 
J  @   # 7 (  
  '<AB*"'<&*  ) 02  (  
-0   *  * @   J7   
   #  )   !7  + ;  ; 
 *       4=
 7 @     +,   J   8)   *!   *M   20L  !   8 ,#
  !     + ;  *   )  )   * @     ?  (   3 *     
   ,#  ;   ?   4L   *    > 7 *   * +   7   
!  ,#    *   *    >   ;      *  
 @   *@  
( ;*   *8  ( 8 * 7   (   #$  -3   -0-0
04  01 / 05 / -0-0

"'<&"'<AB6$:C"20'$:"%D400=350611-045-30001     
 2    !   :@   ' 6 & *  "   # $     
 N    G   ( 
&   C G":  " :& 'F9"': :E G      "*;  $ 53=24=03635
) +( **    ,# "

EDITALDE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1030667-22.2018.8.26.0001Classe – Assunto: Interdição
- Tutela e Curatela Requerente : Luiz CarlosAlberto Heyn Filho e outro Requerido: Celina de Carvalho
EDITAL PARA CONHECIMENT O DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
CELINA DE CARVALHO, REQUERIDO POR LUIZ CARLOS ALBERTO HEYN FILHO E OUTRO PROCESSO Nº1030667-22.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
23/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de CELINA DE CARVALHO, CPF 300.407.528-87, declarandoo(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Luiz Carlos Alberto Heyn Filho. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 02 de julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0054686-40.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
FERFOGLIAGOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AR SOARES CEREALISTAEPP, CNPJ
08.288.547/0001-46, e ALDEMIR RODRIGUES SOARES, CPF 160.317.748-52, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro na r. sentença
proferida nos autos da Ação monitória nº 0190638-06.2008.8.26.0100, que julgou parcialmente procedentes
os embargos monitórios constituindo de pleno direito o título executivo em face do inadimplemento de Contrato
de Abertura de Limite de Desconto Rotativo de Títulos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
279.076,76, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2019.
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Chegou a nova Chevrolet S10
A Chevrolet S10 chega à linha 2021 com
uma série de recursos inovadores que agregam produtividade ao dia a dia, como o sistema Wi-Fi nativo. Da pecuária até a agricultura de precisão, tudo gira em torno da conectividade. Além disso, a picape acaba se
transformando no escritório do homem do
campo e a internet é uma ferramenta de trabalho estratégica para administrar e operar o
negócio em tempo real.
O sinal até 12 vezes mais estável que o
de um smartphone é o principal diferencial
do Wi-Fi nativo da Nova S10, que é capaz
ainda de se manter mais tempo conectada à
rede 4G em função da antena que amplifica
o sinal - isto se traduz em maior velocidade
de transmissão de dados.
A tecnologia permite que sejam feitas
atualizações remotas (Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo. Mais do que isso,
a picape da Chevrolet agora é capaz de identificar a necessidade de troca de óleo, por
exemplo, e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário, que também pode iniciar a
refrigeração da cabine à distância como forma de experimentar uma das várias funções
do novo aplicativo myChevrolet. Tudo isso
faz parte da conectividade nível quatro, a mais
avançada disponível no mercado.
A Nova S10 incorpora também a mais
moderna geração do multimídia MyLink. A
novidade é a projeção sem fio para Android
Auto e Apple Car Play. Esta é a primeira
aplicação deste recurso em um modelo da
marca no país.
Visual imponente
Como se não bastasse o salto evolutivo
proporcionado pela conectividade avançada,
a Nova S10 se reforça em outros importantes pilares: segurança, performance e design.
O visual está nitidamente mais imponente. A nova frente segue o estilo da mais atual
linha de utilitários globais da Chevrolet. Agora existe uma clara diferenciação entre a
versão topo de linha High Country e as demais, numa ação inédita na linha para reforçar o aspecto de exclusividade.
Na Nova S10 High Country, a grade é

toda escura e traz o nome Chevrolet em
alto relevo sobre uma barra central. A tradicional gravata dourada, emblema da
marca, pela primeira vez aparece deslocada do centro, localizada agora mais
embaixo, à esquerda, sobre uma trama
tipo colmeia. Todo esse conjunto se har moniza com os faróis com LED e com o
para-choque.
O para-choque também passou por
atualização. Conta com aplique central
em cor diferenciada e uma moldura na
parte inferior, que foi projetada para melhorar a capacidade do veículo de superar obstáculos, resultando num ângulo de
ataque que passou de 27 para 29 graus.
Outro elemento relevante para picapes
off-road é o conjunto de faróis auxiliares. As
luzes agora ficam em posição mais elevada,
proporcionando maior proteção às lâmpadas
e melhor poder de iluminação em determinadas situações, como em trechos de mato crescido.
Na lateral, a S10 High Country chama a
atenção pelas novas rodas esportivas de aro

18. Ela combina as bordas usinadas com o
centro e os raios em preto brilhante.
Outro aspecto lateral marcante é o santo
Antonio envolvente, que traz mais volume para
a caçamba (1.329 litros), a maior da categoria.
Boa novidade é o amortecedor da tampa
traseira, que torna a operação de manuseio
muito mais suave. O item é ofertado como
acessório e serve às demais versões (LS,
Advantage, LT e LTZ).
Estes modelos acompanham as evoluções
estéticas, mas com diferenças de acabamento, como a grade com elementos cromados e
o logo da Chevrolet no centro, além de rodas
específicas.
Na parte traseira, a picape equipada com
câmera de ré projeta agora imagens de alta
definição e conta com a função de engate.
Traz linha-guia específica e zoom para facilitar a operação.
Outro recurso interessante deste sistema é que o usuário consegue acionar temporariamente a câmera traseira em plena viagem para uma checagem da situação do re-

boque.
Importante ressaltar que a S10 conta com
o controle eletrônico de oscilação do trailer.
Este sistema é capaz de identificar alguma
instabilidade dinâmica da carreta e frear seletivamente as rodas da picape.
Frenagem autônoma
Na S10, tecnologia está presente em todos os pilares, e por isso ela tem sido considerada a picape com o melhor balanço entre
robustez, dirigibilidade e conforto - tanto no
asfalto quanto no fora-de-estrada.
A Nova S10 ganha reforços estruturais
na carroceria, oferecendo maior proteção aos
ocupantes. O veículo ficou até 20% mais resistente em caso de impacto.
Falando em segurança, a picape já era
muito bem equipada. Oferecia alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de
faixa e controle eletrônico avançado de estabilidade e tração, por exemplo.
Este pacote fica ainda mais completo na
linha 2021 com a disponibilidade do sistema
de frenagem autônoma de emergência, que
freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre que esteja cruzando a dianteira.
Este recurso funciona de 8 km/h a 80
km/h e pode mitigar ou mesmo evitar um
acidente. Ele entra em ação quando percebe que o condutor está distraído ou que
o veículo logo à frente realizou uma manobra abrupta.
A S10 utiliza também a câmera deste sistema, localizada no alto do para-brisa, para
ajudar o condutor numa frenagem de emergência.
Imagina a cena: o motorista está na estrada, percebe uma situação de perigo, e freia.
Mas caso o sistema entenda que a pressão
aplicada no pedal não será suficiente, o carro
intensifica a força de frenagem automaticamente.
Ainda dentro do capítulo proteção aos
ocupantes, a Nova S10 vem agora equipada
de série com seis airbags em todas as configurações. Até então, este era um item exclusivo da versão High Country.

A picape também vem com sistema Isofix e Toptether para fixação de cadeirinha
infantil nas versões de cabine dupla.
Novo turbo
Mais uma atualização está sendo promovida, desta vez no motor 2.8 turbo, o preferido dos consumidores.
A novidade que chega com a linha 2021
é a adoção de uma nova turbina, a mesma
que equipa a picape Chevrolet Colorado norte-americana. A vantagem do componente é
que ele conta com uma estrutura otimizada
que deixa as acelerações mais progressivas.
Na prática, o motorista vai sentir uma picape
muito mais esperta e divertida de guiar.
Para a integração da nova turbina, a engenharia trabalhou numa nova calibração para
o motor de 200 cavalos de potência e 51 kgfm
de força.
A nova calibração agrega melhor performance às versões mais sofisticadas, ampliando a sensação de agilidade em arrancadas
e ultrapassagens, enquanto traz melhoria de
eficiência energética para as versões voltadas para o trabalho.
Com isso, a aceleração de 0 a 100 km/h
ficou 0,2s mais rápida, passando para 10,1s
no modelo equipado com transmissão automática (AT6).
Já a economia de combustível variou de
3% a 10%, dependendo da configuração e
da condição. Isto significa que o custo por
quilômetro rodado com diesel, que já era bom,
ficou ainda melhor nos modelos de entrada
(MT6). Muito próximo ao de um compacto
1.0 Flex.
A Nova S10 está disponível em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine
simples e chassis cab), cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High
Country), duas opções de motorização (2.5
Flex e 2.8 Turbo Diesel), assim como duas
opções de transmissão (MT6 e AT6) e tração (4x2 e 4x4).
São sete opções de pintura externa:
Branco Summit, Cinza Graphite, Prata Switchblade, Preto Ouro Negro, Vermelho Edible Berries e as inéd itas Cinza Topázio e
Azul Eclipse.

Fox 2021 chega com mais segurança
O Fox 2021 conta agora com cinto de segurança de três pontos em todos os cinco assentos, que são acompanhados de apoios de
cabeça individuais. Outra importante alteração é o sistema de fixação ISOFIX e Top Tether, itens fundamentais para a segurança das
cadeirinhas de crianças no banco traseiro.
Já disponível na rede de concessionárias
Volkswagen, o Fox 2021 é oferecido em duas
versões, o Fox Connect e o Fox Xtreme,
ambos com motorização 1.6 MSI de 104 cv
e câmbio manual de 5 marchas. O Fox Connect possui, entre seus principais itens de série, retrovisores com ajuste elétrico e função
tilt down no lado direito, sensores traseiros
de estacionamento, controle automático de
velocidade, rodas de liga leve de 15 polegadas e vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico.
O Fox também já sai de linha com sistema de infotainment “Composition Touch” de
6,5 polegadas, APP-Connect (Android Auto
e Apple CarPlay) e volante multifuncional
com comandos do som. Como opcional, há
rodas de aro 15 em tom escurecido, que harmonizam com os retrovisores externos pintados em Preto Ninja, os faróis com máscara
escurecida e os tapetes adicionais em carpete - todos disponíveis dentro do pacote Dark
II.
A versão Fox Xtreme vem com alguns
acréscimos em relação à irmã. Além das
conhecidas barras longitudinais pretas no
teto, o carro possui câmera de ré, rodas de
liga leve diamantadas de 16 polegadas, grade dianteira em “colmeia” e molduras nas
laterais e nas caixas de rodas. Os faróis possuem máscara escurecida e seus auxiliares
têm três funções: neblina, longo alcance e
“cornering light”. Ou seja, o Fox é comple-

to, oferecendo uma das melhores relações
custo-benefício do segmento de carros compactos no País.
A grande novidade do Fox ano/modelo
2021 está nos novos itens de segurança. O
modelo traz de série agora cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os cinco
ocupantes, oferecendo ainda mais segurança. Os encostos de cabeça também proporcionam muito conforto, associado ao excelente aproveitamento do espaço no banco traseiro, tanto para as pernas quanto para a cabeça. O Fox inaugurou uma nova tendência
de hatches com o teto alto no mercado brasileiro.
Além disso, o modelo incorpora agora os
sistemas de ISOFIX e Top Tether, para fixação de cadeirinhas infantis. O sistema ISOFIX fica posicionado na base dos assentos
traseiros e possui ganchos presos diretamente à carroceira. Com isso, a fixação das cadeirinhas de criança é feita de maneira muito
mais rápida e segura. Já os ganchos Top Tether ficam posicionados na parte de trás do
encosto traseiro, permitindo que a cadeira
infantil seja fixada, por meio de uma cinta,
com mais firmeza, evitando o movimento de
pêndulo para frente, em caso de uma frenagem de emergência ou mesmo em uma colisão frontal.
Ainda no interior, outros detalhes também
saltam aos olhos, como o interior escurecido,
as costuras vermelhas e o volante em couro
e Black Piano, que conferem ao carro um ar
de esportividade.
Os modelos estão disponíveis nas cores
Branco Puro, Preto Ninja, Vermelho Tornado, Prata Sargas e Cinza Platinum. O Fox
2021 parte de R$ 54.060 (Connect), podendo ser acrescido de R$ 210,00 do Pacote

Novo Versa sedã vem ai!

A Nissan confirma o lançamento da nova
geração do sedã Versa no mercado brasileiro
para o último trimestre de 2020. Com a retomada cadenciada da fábrica da marca onde o
modelo é fabricado, a empresa retoma o calendário do lançamento para o Brasil.
A nova geração do sedã compacto da
Nissan tem design totalmente novo seguindo o conceito batizado de “Geometria

Emocional” e vem repleto de novos equipamentos de conforto e segurança.
O novo carro vai se posicionar em uma
faixa superior do segmento, ampliando a presença da marca. Informações sobre versões
e lista de equipamentos, além da estratégia
de lançamento e data da chegada do carro
às concessionárias, serão reveladas próximas
ao lançamento.

Dark II, e chega a R$ 59.630 na versão Xtreme.
Gol, Voyage e Saveiro 2021
As versões ano/modelo 2021 dos modelos Gol, Voyage e Saveiro também já chegaram às concessionárias Volkswagen. Assim
como no Fox, os modelos Gol e Voyage receberam importantes itens de segurança. O
cinto traseiro central passa a ser automático
de três pontos, igual aos cintos das demais
posições, e o carro passa a ter apoio de cabeça para todos os passageiros e sistema
ISOFIX e Top Tether para fixação de cadeirinhas infantis.
Com foco na simplificação da oferta de
versões, Gol e Voyage estão disponíveis em
versão única de acabamento. Assim, oferecem três opções de motor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) com transmissão manual de cinco marchas e 1.6 MSI
(120 cv) com transmissão automática, o
mesmo conjunto utilizado no Polo MSI e no
Virtus MSI.
Inclusive as configurações com transmissão automática do Gol e do Voyage estão entre
as mais acessíveis do mercado, atendendo
plenamente a várias demandas de mercado,
que vão desde clientes que procuram ótima
relação custo-benefício e conforto a frotistas
e pessoas com deficiência (PcD).
A grande novidade do Saveiro, que já
possuía itens de segurança como cinto de três
pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes na versão Cabine Dupla, é o Azul Biscay como nova opção de cor. Disponível para
a versão Cross do modelo, a cor também é
oferecida na linha esportiva GTS da Volkswagen, que estreou no país em março deste ano.
A Saveiro também pode ser adquirida nas
cores Prata Sirius, Branco Cristal, Preto Ninja

e Vermelho Flash.
Além disso a Saveiro 2021 oferece uma
estrutura de oferta bem racional e simplificada, com as opções Robust (Cabine Simples e
Dupla), Trendline (Cabine Simples) e Cross
(Cabine Dupla). As versões Robust e Trendline são equipadas com o consagrado motor
1.6 Total Flex, de até 104 cv (etanol), enquanto a versão Cross traz o motor 1.6 MSI
de até 120 cv (etanol). Ambos os motores
são produzidos na fábrica da Volkswagen em
São Carlos (SP).
O Gol 2021 custa R$ 51.250 (1.0 Manual), R$ 57.600 (1.6 Manual) e R$ 62.600
(1.6 Automática). Já o Voyage 2021 parte
de R$ 59.750 (1.0 Manual) e vai a R$

64.350 (1.6 Manual) e a R$ 69.350 (1.6
Automática). A Saveiro 2021 começa em
R$ 57.390 (Robust CS), chegando a R$
94.300 na Saveiro Cross Cabine Dupla, com
a nova cor azul Biscay.
Toda linha Gol, Voyage e Saveiro 2021
pode ser equipada com o sistema de infotainment “Composition Touch”, que traz 4 altofalantes, 2 tweeters e “I-System com EcoComfort” - computador de bordo e volante
multifuncional com comando de sistema de
som e do “I-System”. O sistema vem também com entradas USB e para SD-card, conexão Bluetooth e permite conectividade por
meio do App-connect (Android Auto e Apple
CarPlay).

Truck

Master Z.E. oferece nova
versão chassi-cabine
Com o Master Z.E., a Renault oferece
agora a maior diversidade de versões de grandes furgões elétricos. Esta nova gama oferece três opções de carrocerias (furgão, plataforma-cabine, chassi-cabine), três comprimentos (L1, L2, L3), duas alturas (H1, H2) e
um Peso Bruto Total (PBT) de 3,1 ou 3,5 toneladas, permitindo transportar até 1.700 kg
de carga útil (antes da transformação).
As novidades na gama Master se tornaram realidade principalmente graças a uma
evolução no redutor do motor elétrico. Toda
a gama Master Z.E. conta com uma autonomia de 130 quilômetros conforme o ciclo
WLTP (Procedimento de Teste Global Harmonizado para Veículos Leves) e uma recar-
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ga completa em seis horas com a WallBox
32A / 7,4 kW.
Chassi-cabine: A nova versão chassi-cabine está disponível com os comprimentos L2
e L3 e a altura H1, com uma carga útil máxima de 1.620 kg antes da transformação. Este
Master Z.E. chassi-cabine permite um amplo leque de transformações, principalmente
para grandes volumes graças à traseira elevatória e ao amplo baú. A título de exemplo,
o Master Z.E. equipado com um baú de grande volume de 20m3 e uma plataforma traseira elevatória permite transportar 1 tonelada
de carga útil.
Plataforma-cabine: As duas versões de
plataforma-cabine, com comprimento L2 ou

L3 e altura H1, que já existiam no catálogo,
estão agora disponíveis com uma carga útil
de até 1.740 kg. Esta carga útil maior permite ainda mais transformações da carroceria
para transportar grandes volumes de até
20m3, sempre com a vantagem de uma altura de carga mais baixa.
Furgão: As quatro versões de furgão, já
disponíveis com comprimento L1, L2 ou L3
e altura H1 ou H2, com volume útil de 8 a
13 m3, oferecem agora até 1.490 kg de carga útil. Esta carga útil maior permite transportar cargas ainda mais pesadas, oferecendo também a possibilidade de inúmeras
variações de carroceria totalment e fechada ou envidraçada.
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