
Nª 24.719 Preço banca: R$ 3,50

Sistema atual é um manicômio
tributário, diz Paulo Guedes

Capital paulista poderá abrir
bares e restaurantes até as 22h
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Copom reduz juros básicos da
economia para 2% ao ano

Brasil tem 147,9 milhões
de eleitores aptos a votar

em novembro

www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,29
Venda:       5,29

Turismo
Compra:   5,27
Venda:       5,59

Compra:   6,27
Venda:       6,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

11º C

Quinta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Esporte

Cacá Bueno vence 1ª das 7 corridas em
Berlim no Jaguar I-PACE eTROPHY

Cacá Bueno liderando pelotão na largada

A primeira prova da mara-
tona de sete corridas do Ja-
guar I-PACE eTROPHY em
Berlim teve vitória brasilei-
ra, com Cacá Bueno. O pen-
tacampeão da Stock Car con-
seguiu a pole position na ma-
nhã de quarta-feira (5) e do-
minou a corrida de ponta a
ponta no Aeroporto de Tem-
pelhof. Com o resultado,
Cacá saltou para a quarta
colocação no campeonato
com 30 pontos, mesmo fican-
do de fora das duas primeiras
etapas da temporada.

“Estou feliz com essa vi-
tória e por ter cumprido o ob-
jetivo de fazer a pole e garan-
tir a vitória. Tirei um pouco a
diferença de pontos para os
líderes do campeonato e o
mais importante foi que nós
fomos muito bem hoje. Des-
de o classificatório o carro se
comportou muito bem e na

corrida nós mostramos o melhor
ritmo de prova, principalmente da
metade para o final da corrida.
Foi só a primeira prova, agora é
seguir concentrado para voltar a
lutar pela vitória amanhã. É bem
improvável conseguir sete poles
e sete vitórias, mas acho que é
só assim para entrarmos de vez
na briga pelo campeonato. Sabe-
mos que não será todos os dias
assim, com pole, vitória e me-
lhor volta, mas começar dessa
forma é muito bom”, diz Cacá,
que já havia vencido em Berlim
na temporada passada e chegou
ao seu quarto triunfo na história
da categoria.

Atual campeão com a equipe
ZEG iCarros Jaguar Brazil e lí-
der do campeonato com 64 pon-
tos, Sergio Jimenez largou ao
lado de Cacá na primeira fila em
Berlim. Após ter sofrido um to-
que ainda na primeira volta, o pi-
loto caiu para a oitava colocação,

mas fez excelente prova de re-
cuperação com belas ultrapassa-
gens para terminar na quarta co-
locação.

“Foi uma corrida muito dis-
putada desde o início para mim.
Tentei manter a segunda posição
na largada e dois toques que re-

cebi acabaram custando várias
posições, cheguei até ir para o
muro por conta dessa manobra do
Nick Foster. Depois ficou mais
difícil para recuperarmos. Ainda
tive uma disputa muito boa com
o Simon Evans pelo pódio, mas
ele conseguiu o terceiro lugar

com o Attack Mode. Importan-
te seguirmos na liderança e va-
mos voltar aqui amanhã para
brigarmos pelo primeiro lu-
gar”, diz Jimenez, que venceu
duas provas em 2020.

A equipe ZEG iCarros Ja-
guar Brazil ainda chegou em
segundo lugar na categoria Pro-
Am com Adalberto Baptista. A
fase final do Jaguar I-PACE
eTROPHY tem agendada sete
provas em nove dias de compe-
tição. A próxima corrida será
nesta quinta-feira (6), a partir
das 11h30, com transmissão ao
vivo do Fox Sports 2.

Programação das próximas
corridas do Jaguar I-PACE
eTROPHY em Berlim:

Etapa 5 - 06/08 às 11h45;
Etapa 6 - 08/08 às 11h45; Eta-
pa 7 - 09/08 às 6h20; Etapa 8 -
09/08 às 11h45; Etapa 9 - 12/
08 às 11h45; Etapa 10 - 13/08
às 11h45.
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Terceira etapa da Copa SP de Kart marca
retorno das competições oficiais no

Kartódromo Granja Viana
Após quase cinco meses

sem corridas, a Copa São Pau-
lo de Kart retorna neste sábado
(8) com a terceira etapa da com-
petição no Kartódromo 
Granja Viana, em Cotia (SP). As
disputas, no entanto, vêm com
as mudanças que o momento
mundial pede para evitar aglo-
merações no kartódromo. A eta-
pa terá provas mais espaçadas,
com corridas um pouco mais

longas e com menos baterias ape-
sar da mesma quilometragem de
voltas ao longo do dia. 

O primeiro grupo abrirá as
atividades do sábado às 8h, horá-
rio em que a categoria Rok Cup
Executive marcará seus tempos,
seguida por Rotax Junior Max às
8h10, Rotax Max/Masters às
8h20, Rotax Micro Max e Rotax
Mini Max juntas no grid às 8h30. 

Cada uma das categorias terá

duas provas no dia, com a Rok
Cup Executive abrindo as duas
sequências de corridas às 8h40
e às 10h05. A Rotax Junior Max
realizará suas provas às 09h05 e
às 10h30, seguida por Rotax
Max/Masters (9h25 e 10h50) e
Rotax Micro Max/Mini Max
(09h45 e 11h10). 

A segunda sequência de ati-
vidades de pista contará com as
categorias Rotax DD2/Masters,

KZ2 e Shifter ROK, além dos
karts carenados da Pró-500. As
tomadas de tempos começarão
às 11h30 com a Rotax DD2/Mas-
ters, seguida por KZ2 às 11h40
e Shifter ROK às 11h50. 

As provas da DD2/Masters
estão marcadas para 12h e
13h15, enquanto a KZ2 e a Shif-
ter ROK dividirão o grid às
12h20 e às 13h35. 

A Pró-500 terá dois grupos

para suas tomadas de tempo,
um entrando na pista às 12h45
e o segundo acelerando 15 mi-
nutos depois. A prova única da
categoria terá 1h20 de duração
e fechará o sábado de compe-
tições a partir das 14h. 

A programação completa e
todos os detalhes do retorno das
competições neste sábado es-
tão disponíveis no site oficial do
Kartódromo Granja Viana.

OMS: covid-
19 põe em

risco anos de
progresso em

saúde nas
Américas

O novo coronavírus está
interrompendo programas
de vacinação e atendimen-
tos  de  ou t ras  doenças  e
pode acabar com anos de
progresso  em saúde  nas
Américas, afirmou na ter-
ça-feira (4) a diretora re-
g iona l  da  Organ i zação
Mundial da Saúde (OMS),
Carissa Etienne.

Em entrevista semanal à
imprensa, ela disse que a
pandemia está reduzindo o
atendimento para  condi-
ções crônicas, como dia-
betes e doenças infeccio-
sas, entre elas HIV e tuber-
culose.

“Esses  serviços  es tão
parcialmente paral isados
ou, pior ainda, paralisados
completamente”, declarou.
“As Américas correm o ris-
co de perder anos de gan-
hos em saúde em questão
de meses.”

O fornecimento de me-
dicamentos também é um
problema,  disse Carissa.
Onze países das Américas
têm menos de três meses
de abastecimento de antir-
retrovirais para HIV, e ou-
tros estão com falta de me-
dicamentos para tuberculo-
se, segundo ela.

A diretora da OMS pe-
diu aos governos que au-
mentem os gastos em saú-
de para pelo menos 6% do
Produ to  In t e rno  Bru to
(PIB), afirmando que a mé-
dia atual de 3,7% não é su-
ficiente.

“Os países precisam se
adaptar e se comprometer
a fornecer simultaneamen-
te esses serviços essenci-
ais de atenção primária, ao
mesmo tempo em que mi-
tigam os efeitos da covid-
19”, disse Carissa.  “Isso
não é uma escolha.” (Agên-
cia Brasil)

Em meio à crise econômi-
ca decorrente da pandemia do
novo coronavírus, o Banco
Central (BC) diminuiu os ju-
ros básicos da economia pela
nona vez seguida. Por unani-
midade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) reduziu a
taxa Selic para 2% ao ano, com
corte de 0,25 ponto percentual.
A decisão era esperada pelos
analistas financeiros.

Com a decisão de quarta-
feira, (5), a Selic está no me-

nor nível desde o início da sé-
rie histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano e
passou a ser reajustada gradual-
mente até alcançar 14,25% ao
ano em julho de 2015. Em ou-
tubro de 2016, o Copom voltou
a reduzir os juros básicos da eco-
nomia até que a taxa chegasse a
6,5% ao ano em março de 2018,
só voltando a ser reduzida em
julho de 2019.          Página 4
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O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Luís
Roberto Barroso, apresentou
na quarta-feira (5), em entrevis-
ta coletiva virtual, os dados ofi-
ciais e estatísticas do eleitora-
do brasileiro que vai escolher
prefeitos e vereadores nas elei-
ções municipais deste ano. Es-
tão aptas a votar em novembro

mais de 147,9 milhões de
pessoas.

Os números não levam em
conta os eleitores do Distrito
Federal e de Fernando de Noro-
nha, onde não há eleições muni-
cipais, e os brasileiros residen-
tes no exterior, que só votam nas
eleições gerais. No total, o Bra-
sil tem 150,5 milhões de eleito-

res. É a quarta democracia do
mundo, atrás apenas da Índia, dos
Estados Unidos e da Indonésia,
destaca Barroso.

O prazo para o cadastramen-
to eleitoral e regularização do tí-
tulo de eleitor terminou em 6 de
maio. Quem está em situação ir-
regular não poderá votar.

Os números mostram que
houve evolução de 2,66% do
eleitorado em relação às últimas
eleições municipais (2016),
quando 144 milhões de pessoas
estavam aptas a votar. O maior
crescimento do eleitorado foi no
Amazonas, com aumento de
7,88%, e no Tocantins, que teve
pequena redução (0,17%) no nú-
mero de votantes.

São Paulo, cidade com a
maior população do país, repre-
senta o município com maior
eleitorado, com 8,9 milhões de
pessoas.                         Página 4

Caixa manterá calendário
de saque do FGTS mesmo

após fim da MP 946

Inflação para famílias de
renda mais baixa fica em

0,50% em julho

Latam vai demitir 2,7 mil
tripulantes

Covid-19
Brasil tem 2.858.872  de casos confirmados e 97.288 mor-

tes pelo novo Coronavírus. Pessoas recuperadas da Covid-
19 no Brasil alcança 1.970.767

A Caixa Econômica Federal
garantiu que manterá o calendá-
rio de saque emergencial do Fun-
do de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), mesmo com a per-
da de validade da Medida Provi-
sória 946, que permitiu o saque

do benefício.
A MP 946, que deveria ter

sido votada até terça-feira, (4),
foi retirada de pauta, após pedi-
do feito pelo líder do governo,
Vitor Hugo (PSL-GO) e, com
isso, perdeu a validade.  Página 6
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Capital paulista poderá abrir
bares e restaurantes até as 22h

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O estado de São Paulo regis-
trou, nas últimas 24 horas, 407
novos óbitos provocados pelo
novo coronavírus. O número é
muito próximo ao recorde diá-
rio, computado em 23 de junho,
quando foram registradas 434
mortes. Foi a quarta vez, desde
o início da pandemia, que o es-
tado ultrapassou a marca de mais
de 400 mortes em um único dia.

Com isso, o estado chegou à
marca de 24.109 mortes pela
covid-19 [a doença provocada

pelo novo coronavírus].
Segundo o secretário da Saú-

de de São Paulo, Jean Gorin-
chteyn, o número é alto, mas será
observado durante toda essa se-
mana epidemiológica para avali-
ar se isso é uma tendência ou não.
O estado observa a tendência ana-
lisando o que acontece na média
móvel, que é calculada somando
o total de casos na semana e di-
vidindo pelo número de dias.

“Hoje foi um aumento ex-
pressivo, mas lembrando que a

média móvel dos últimos sete
dias se manifesta com tendência
de queda. Tivemos, no final de
semana e na última segunda-fei-
ra (3), os menores índices do
mês justificando o que encontra-
mos hoje. Mas estamos atentos”,
explicou.

O estado contabilizou, nas
últimas 24 horas, 9.676 novos
casos da doença, chegando ago-
ra à soma de 585.265 casos con-
firmados desde o início da pan-
demia. Do total de casos diag-

nosticados, 387.918 estão recu-
perados da doença, sendo
73.036 deles após internação.

Há 5.544 pessoas internadas
em unidades de terapia inten-
siva (UTI) de todo o estado, em
casos suspeitos ou confirma-
dos do novo coronavírus, além
de 7.516 internadas em enfer-
marias. A taxa de ocupação de
leitos de UTI no estado está em
torno de 60,2% no estado e em
58,7% na Grande São Paulo.
(Agência Brasil)

A partir desta quinta-feira,
(6), bares e restaurantes do es-
tado de São Paulo poderão fun-
cionar até as 22h. No entanto, o
novo horário de funcionamento
só será permitido para os esta-
belecimentos que estiverem lo-
calizados em cidades que este-
jam há 14 dias na Fase 3 – Ama-
rela do Plano São Paulo. Este é
o caso, por exemplo, de estabe-
lecimentos localizados na capi-
tal paulista e na região da Baixa-
da Santista. O decreto será pu-
blicado nesta quinta-feira, (6)
em Diário Oficial.

O funcionamento de bares e
restaurantes é permitido para
todas as cidades que estejam lo-
calizadas em regiões na fase
amarela do plano, respeitando
limitação de 40% do público e
horário reduzido de funciona-
mento, por apenas seis horas di-
árias. No entanto, até então eles

só poderiam reabrir até as 17h.
Com a mudança, se a região

estiver há 14 dias na fase ama-
rela, bares e restaurantes pode-
rão abrir em horários fraciona-
dos, com funcionamento previs-
to até as 22h, mas somente por
seis horas por dia. Com isso,
eles poderão alternar seu horá-
rio, por exemplo, funcionando
durante três horas no almoço e
três horas no jantar. “Fica a cri-
tério de cada estabelecimento
determinar se fará seis horas
corridas ou três e três horas ou
como julgar conveniente, desde
que no limite de seis horas diá-
rias”, disse o governador de São
Paulo, João Doria, em entrevis-
ta coletiva no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo do
estado.

O atendimento nesses bares
e restaurantes continuará restri-
to para pessoas sentadas, man-

tendo o distanciamento das me-
sas. Os estabelecimentos não
poderão servir alimentos e be-
bidas para clientes em pé. “Não
será permitido, em hipótese al-
guma, o serviço em pé. As pes-
soas não poderão ficar em pé em
nenhum estabelecimento de
consumo do estado de São Pau-
lo”, reforçou Doria. Tanto clien-
tes quanto funcionários deverão
utilizar máscaras, retirando-as
somente no momento em que
estiverem sentadas à mesa, ao se
alimentar.

A regulamentação sobre os
horários de funcionamento e a
fiscalização para impedir a for-
mação de aglomeração caberá a
cada prefeito. Na capital, o pre-
feito de São Paulo, Bruno Co-
vas, já havia assinado protocolo
com os setores permitindo o
funcionamento até as 22h, mas
estava aguardando a autorização

do Centro de Contingência do
Coronavírus, o que só ocorreu
na quarta-feira, (5).

Segundo Doria, o estado pau-
lista tem, atualmente, cerca de
200 mil restaurantes, padarias e
bares em funcionamento, empre-
gando 800 mil pessoas.

Planejamento
O Plano São Paulo é dividi-

do em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de ati-
vidades não essenciais (Verme-
lho) a etapas identificadas como
controle (Laranja), flexibilização
(Amarelo), abertura parcial (Ver-
de) e normal controlado (Azul).
O Plano São Paulo também é re-
gionalizado, ou seja, o estado foi
dividido em 17 regiões [com a
região metropolitana dividida em
cinco sub-regiões] e cada uma
delas é classificada em uma fase.
(Agência Brasil)

Mais cinco centros de pesquisa iniciam
testes da CoronaVac em voluntários

O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (05),
que mais cinco centros de pes-
quisa vão iniciar a testagem da
vacina contra coronavírus em
voluntários. Todos iniciarão os
testes com a CoronaVac ainda
nesta semana, somando-se a ou-
tros cinco que já estão em ope-
ração. Ao todo, 12 núcleos ci-
entíficos foram selecionadas
para a realização da terceira e
última fase de ensaios clínicos
do imunizante que é desenvolvi-
do pelo Instituto Butantan em
parceria com a farmacêutica chi-
nesa SinovacLife Science.

 “Mais cinco centros de pes-
quisa iniciam testes da vacina
CoronaVac. Chegamos, assim, a
10 centros e em breve serão 12
no total. A testagem, coordena-
da pelo Instituto Butantan em
parceria com o laboratório chi-
nês Sinovac, deve ser concluída
até novembro com cerca de 9
mil voluntários”, destacou o
Governador João Doria.

Já nesta quarta, as vacinas

começam a ser aplicadas em pro-
fissionais da saúde na Universi-
dade de Brasília (UnB) e, nesta
quinta-feira, (06), no Hospital
das Clínicas na Unicamp, em
Campinas (SP). Na sexta-feira
(07), as ações serão iniciadas no
Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal do Paraná, em Cu-
ritiba, e na Faculdade de Medici-
na de São José do Rio Preto (SP).
No sábado (08), será vez do Hos-
pital São Lucas da PUC do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre.

O cronograma para início da
aplicação das vacinas no Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, na
capital paulista, e no Instituto
Nacional de Infectologia Evan-
dro Chagas, no Rio de Janeiro,
serão anunciados em breve. A
previsão é de que os testes, a
serem feitos com cerca de 9 mil
pessoas voluntárias, sejam con-
cluídos pelo Instituto Butantan
entre o final de outubro e o iní-
cio de novembro.

O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP

(HCFMUSP) foi o primeiro a
aplicar a CoronaVac, no dia 21 de
julho. Na semana passada, entre
quinta (30) e sexta-feira (31), os
testes começaram no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas, na
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São
Paulo (FMRP-USP), Universida-
de Municipal de São Caetano do
Sul e no Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento de Fármacos da
UFMG (Universidade Federal de
Minas Gerais).

Sobre os testes
Entre os voluntários recruta-

dos, metade receberá duas doses
do imunizante num intervalo de
14 dias e a outra metade rece-
berá duas doses de placebo, uma
substância com as mesmas ca-
racterísticas, mas sem os vírus,
ou seja, sem efeito.

Essas pessoas serão monito-
radas pelos centros de pesquisa
por meio de exames entre aque-
les que tiverem sintomas compa-
tíveis à Covid-19. Assim, poderá

ser verificado posteriormente se
quem tomou a vacina ficou de
fato protegido em comparação a
quem tomou o placebo.

A Sinovac forneceu ao Bu-
tantan as doses da vacina para a
realização dos testes clínicos de
fase III em voluntários no Bra-
sil, com o objetivo de demons-
trar sua eficácia e segurança. As
fases I e II de ensaios clínicos
foram realizadas com cerca de
700 voluntários na China com
bons resultados preliminares.
Antes, o modelo experimental
aplicado em macacos apresentou
resultados expressivos em ter-
mos de resposta imune contra o
coronavírus.

Assim que forem comprova-
das a eficácia e a segurança nes-
ta última fase de estudos clínicos
e a vacina seguir para registro da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), a Sinovac e o
Butantan vão firmar acordo de
transferência de tecnologia para
produção em escala e forneci-
mento gratuito pelo SUS.

São Paulo soma mais de 24 mil
mortes pela covid-19

Procon-SP notifica Albert Einstein
por erro em testes de covid-19

A Fundação Procon de São
Paulo informou na quarta-feira
(5) que, na terça-feira (4), noti-
ficou o Hospital Albert Einstein
sobre resultados de testes de
PCR para o novo coronavírus
(covid-19) realizados em joga-
dores e membros da comissão
técnica do Red Bull Bragantino,
no último dia 27 de julho. Erro-
neamente, 23 dos exames deram
positivo.

O resultado correto, com
100% dos casos negativos,
só foi confirmado após dois
dias,  e poucas horas antes do
jogo contra o Corinthians,
pe las  quar tas  de  f ina l  do
Campeonato Paulista. No in-
tervalo entre os exames, o
time de Bragança Paulista
(SP) chegou a levar os joga-
dores a outros dois labora-
tórios para realizarem novos
testes. Todos testaram negativo.

Segundo o hospital, em
nota assinada em conjunto
com Federação Paulista de
Futebol (FPF) e o próprio
Bragantino, foram identifica-

dos dois lotes de reagentes
importados (primers) com
instabilidade de funcionamen-
to, “provavelmente os respon-
sáveis pela divergência”. Ain-
da de acordo com o comuni-
cado, “a fabricante, uma em-
presa internacional, foi ime-
diatamente notificada sobre a
ocorrência e os lotes com de-
sempenho atípico foram reti-
rados da rotina de exames do
laboratório”.

O texto ainda informa que
o hospital reprocessou os lo-
tes de testes feitos com os pri-
mers, identificando “44 diver-
gências adicionais” e comuni-
cando o resultado aos pacien-
tes. Por fim, a nota diz que a
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) foi co-
municada da ocorrência.

À Agência Brasil , a asses-
soria de imprensa do hospital
confirmou o recebimento da
notificação e disse que res-
ponderá à fundação “no prazo
previsto”. O Procon aguarda
uma posição em até 72 horas

e questiona:

- qual a empresa responsá-
vel pela elaboração e aplica-
ção dos referidos testes;

- o motivo que levou ao di-
agnóstico equivocado;

- se há probabilidade de
ocorrerem novos erros em di-
agnósticos decorrentes destes
testes;

- os tipos de testes para de-
tecção de coronavírus dispo-
níveis no hospital;

- se, além do registro na
Anvisa, os testes foram avali-
ados no Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS) ou entidade
equiparada;

- se os testes foram sub-
metidos a algum outro meca-
nismo de controle de seguran-
ça, qualidade e eficácia;

- os critérios utilizados
para a seleção e escolha dos
testes que serão ofertados em
detrimento de outros;

- a origem dos reagentes
utilizados para os testes;

- as medidas adotadas pelo
hospital diante da divergência
encontrada;

- quantos pacientes efetu-
aram testes com a utilização
do reagente que apresentou
divergência;

- as providências tomadas
quanto aos usuários dos rea-
gentes que podem ter recebi-
do resultados incorretos;

- se, além dos problemas
com os reagentes utilizados,
outros fatores podem causar
divergências nos resultados.

O Einstein é quem tem
conduzido os testes da co-
vid-19 dos participantes do
Campeonato Paulista desde a
retomada da competição. A
FPF anunciou que antes do
segundo jogo da final do Es-
tadual, entre Palmeiras e Co-
rinthians, no sábado (8), às
16h30 (de Brasília), atletas
e comissões técnicas de am-
bas as equipes realizarão no-
vos  exames  no  hosp i ta l .
(Agência Brasil)

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto   publica esta coluna diária de políti-

ca na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet des-

de 1996, www.cesarneto.com  foi se tornando referência da li-

berdade possível ... Twitter  @CesarNetoReal  ... Email

cesar@cesarneto.com

+

CÂMARA (SP)
Vereadores de todos os partidos seguem avaliando que a volta

do tempo da propaganda eleitoral gratuita (rádio e tv) vai ajudar

muito na possibilidade de reeleição da maioria dos 53 - dos 55

- vereadores que disputarão o pleito deste ano, adiado pra no-

vembro

+
PREFEITURA (SP)

Demonstrando que vai bem a relação com o ex-prefeito pau-

listano e governador Doria (dono do novo PSDB), Bruno Covas

agradeceu ontem aos empresários que - apesar da Covid 19 - in-

vestirão no uso das calçadas até 22h

+

ASSEMBLEIA (SP)
Palmeirenses e corinthianos tão apostando que seus times vão

faturar o campeonato paulista. Já o deputado Olim (PP), dirigen-

te no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de

Futebol, é ainda mais político e não se manifesta

+

GOVERNO (SP)
Doria (dono do novo PSDB) segue apostando que se tornará

referência internacional em relação ao combate da pandemia

Covid 19. Tanto, que se dirigiu ao Líbano (caso da bomba que

arrasou a área portuária de Beirute)como se já fosse um Estadis-

ta

+

CONGRESSO (BR)
Quando o filho do Presidente - senador (RJ) Flavio Bolsona-

ro - assume dar entrevista pro jornal O Globo, assumindo que

Queiroz realmente pagava algumas das suas contas quando era

deputado estadual na ALERJ, não é só uma tática da defesa

+

PRESIDÊNCIA (BR)
Digamos que na cabeça do Jair Bolsonaro existisse o pensa-

mento de - fisicamente - invadir o Supremo e fazer no Brasil o

que fizeram muitos dos presidentes sul-americanos fizeram (gol-

pe). Primeiro, ele jamais diria. Segundo, o Exército não permiti-

ria

+

JUSTIÇAS (BR)
A dupla Mendes (no Supremo via FHC) e Levandoviski (no

Supremo via Lula) começou a tentativa de desconstrução das con-

denações do Lula, desqualificando o delator Palloci e o então

juiz federal Moro, pra engrossar a narrativa de ‘preso político’

+

H I S T Ó R I A S
Mega explosão que arrasou a zona portuária de Beirute (Líba-

no) equivaleu a 20% da bomba atômica jogada pelos USA em

Hiroshima (Japão) não é tão pior que as bombas detonadas quase

que diariamente na atual guerra política brasileira ...



Sistema atual é um manicômio
tributário, diz Paulo Guedes

QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2020 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Após explosão,
Líbano tem reservas
de grãos para menos

de um mês
O principal silo de armazenamento de grãos do Líbano, no

porto de Beirute, foi destruído na explosão de terça-feira (4), o
que deixou o país com menos de um mês em reservas de grãos,
embora ainda haja farinha suficiente para evitar uma crise, disse
na quarta-feira, (5) o ministro da economia, Raoul Nehme. 

Um dia depois da devastadora explosão, Nehme afirmou à
Reuters que o Líbano precisa de reservas para pelo menos três
meses, a fim de garantir a segurança alimentar, e que estava olhan-
do outras áreas para armazenamento.

A explosão foi a mais forte que já atingiu Beirute, cidade
marcada por uma guerra civil há três décadas. A economia já es-
tava desabando antes do incidente, com importações de grãos
desacelerando, à medida que o país enfrentava dificuldades para
obter moeda forte para as compras.

“Não há crise de pão ou farinha”, disse o ministro. “Nós te-
mos estoques suficientes e barcos a caminho para cobrir as ne-
cessidades do Líbano no longo prazo”.

Ele afirmou que as reservas de grãos nos silos restantes do
Líbano são suficientes para “pouco menos de um mês”, mas dis-
se que o silo destruído estava com apenas 15 mil toneladas de
grãos, muito menos que sua capacidade, que um oficial descre-
veu como de 120 mil toneladas.

O distrito portuário de Beirute foi destruído pela explosão, o
que desativou o principal ponto de entrada para importações que
alimentam uma nação com mais de 6 milhões de pessoas.

Ahmed Tamer, diretor do porto de Trípoli, a segunda maior
instalação do Líbano, disse que o local não  tem armazenamento
de grãos, mas as cargas podem ser levadas para armazéns a 2
quilômetros de distância.

“Tememos um enorme problema na cadeia de suprimento, a
menos que haja um consenso internacional para nos salvar”, dis-
se Hani Bohsali, chefe de um sindicato de importadores.

Agências da Organização das Nações Unidas estão reunidas
nesta quarta-feira para coordenar esforços de socorro a Beirute,
disse Tamara al-Rifai, porta-voz da agência palestina de refugia-
dos UNRWA.

“As pessoas são extremamente pobres, é cada vez mais difí-
cil para qualquer um comprar comida, e o fato de Beirute ser o
maior porto do Líbano torna a situação muito ruim”, disse ela.
“Estamos olhando para Trípoli, mas é um porto muito menor”.

As reservas de farinha eram suficientes para cobrir as neces-
sidades do mercado por um mês e meio e havia quatro navios
transportando 28 mil toneladas de trigo em direção ao Líbano,
disse Ahmed Hattit, chefe do Sindicato dos Importadores de Tri-
go, ao jornal Al-Akhbar.

O Líbano está tentando transferir imediatamente para o por-
to de Trípoli quatro navios que transportam 25 mil toneladas de
farinha, disse um representante do governo ao canal de notícias
LBCI. (Agência Brasil)

Com aumento de mortes por
covid-19, Austrália terá

mais restrições
A Austrália notificou na quarta-feira (4) 15 mortes, o núme-

ro mais alto até agora em um dia, todas no estado de Vitória, que
se preparava para fechar grande parte de sua economia, a fim de
controlar uma segunda onda da infecção que ameaça se espalhar
pelo país.

O segundo estado mais populoso da Austrália relatou um cres-
cimento recorde de 725 novos casos de covid-19, apesar de ter
restabelecido o lockdown em Melbourne, capital estadual com
população de 5 milhões de pessoas, quatro semanas atrás.

Os estados de Nova Gales do Sul e Queensland estabelece-
ram novas medidas para limitar a disseminação do novo corona-
vírus, que causou 247 mortes ao redor do país.

Em Vitória, o governo estadual impôs toque de recolher no-
turno e apertou as restrições à movimentação de pessoas na Gran-
de Melbourne, no domingo (2), determinando que a maioria dos
negócios parasse de funcionar a partir da noite de hoje, o que é
considerado um golpe à economia nacional.

O primeiro-ministro de Vitória, Daniel Andrews, disse que
mais restrições incluiriam o fechamento de creches e a expan-
são da proibição de cirurgias eletivas em todo o estado com o
objetivo de aliviar os recursos médicos para casos do novo co-
ronavírus.

“A noção de mais de 700 casos não é sustentável. Precisa-
mos reduzir os números e essa estratégia tem o objetivo de fazer
justamente isso”, disse Andrews a repórteres, em Melbourne.

O vice-médico-chefe da Austrália, Michael Kidd, pediu que
o povo do estado de Vitória cumpra as restrições mais rígidas.

“Espero que não seja o caso, mas pode ser que os números
cresçam ainda mais nos próximos dias antes de começarem a
cair pelo impacto das restrições”, disse Kidd em Camberra.

As medidas mais rígidas de lockdown atrasarão o inquérito
independente sobre o programa de quarentena de hotéis em Vi-
tória. As audiências que deveriam ter começado ontem serão ini-
ciadas em 17 de agosto, com o relatório final previsto para 6 de
novembro.

Autoridades sanitárias estaduais acreditam que a mistura en-
tre seguranças e viajantes, infectados em quarentena em hotéis,
foi o principal fator para o ressurgimento do vírus em Melbour-
ne nos últimos dois meses.

Vitória representa aproximadamente um quarto da economia
do país e cerca de dois terços dos quase 19,5 mil casos de covid-
19 da Austrália.

No estado de Queensland, no Nordeste, a primeira-ministra
Annastacia Palaszczuk afirmou que viajantes procedentes de Nova
Gales do Sul e da capital Camberra serão barrados a partir de
sábado. O estado já está próximo de Vitória.

“Vimos que Vitória não está melhorando e não vamos esperar
Nova Gales do Sul ficar pior. Precisamos agir”, disse Palaszczuk,
em entrevista em Brisbane.

Após dois meses sem transmissão comunitária no estado,
Queensland agora tem pelo menos três casos assim. Queensland
relatou uma nova infecção na quarta-feira, enquanto Nova Gales
do Sul, estado mais populoso, registrou 12. (Agência Brasil)

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, classificou o sis-
tema tributário brasileiro atual
como um “manicômio tributá-
rio” e reforçou que a reforma
não vai gerar aumento de impos-
tos. Ele participou na quarta-fei-
ra, (5) de audiência pública vir-
tual da Comissão Mista Tempo-
rária da Reforma Tributária do
Congresso Nacional.

“Temos um regime hoje mui-
to ruim: há R$ 300 bilhões de
desoneração, ou seja, quem tem
poder político consegue a deso-
neração aqui em Brasília, e ou-
tros R$ 3,5 trilhões de conten-
cioso. Quem tem poder econô-
mico simplesmente não paga e
entra na Justiça. Essa é a de-
monstração de um sistema tri-
butário perverso, regressivo,
ineficiente, literalmente um
manicômio tributário”, afirmou.

Guedes afirmou que o “pri-
meiro movimento” do governo na
reforma tributária é a proposta de
criação da Contribuição Social
sobre Operações com Bens e Ser-
viços (CBS), com alíquota de
12%. Essa contribuição substitui-
rá o Programa de Integração So-
cial e a Contribuição para Finan-
ciamento da Seguridade Social
(PIS/Cofins). O ministro entregou
ao Congresso a proposta no dia 21
de julho, como a primeira parte da
contribuição do governo federal
para a reforma tributária.

“Nosso primeiro passo nes-
sa direção é exatamente o pri-

meiro grande imposto sobre
consumo, que é um tormento, é
parte do manicômio tributário
brasileiro. Para os senhores te-
rem uma ideia, só a extinção do
PIS/Cofins extingue 100 regi-
mes especiais que tornam abso-
lutamente inóspito o ambiente
empresarial brasileiro”, disse
Guedes, na audiência.

Guedes ressaltou que a pro-
posta do governo trata apenas de
tributos federais, com a criação
da CBS. Ele destacou que cabe
aos governos estaduais e muni-
cipais decidirem sobre os seus
tributos, mas no futuro a ideia é
permitir o acoplamento do im-
posto federal (CBS) a um “IVA
[imposto sobre valor agregado]
nacional”. “Não cabe ao minis-
tro da Fazenda invadir uma ação,
um espaço constitucional que
não é dele. Não sou eu que te-
nho que dizer quanto é que os
estados têm que cobrar, isso é
uma atribuição reservada aos
estados. Não sou eu que tenho
que dizer quanto a cidade de São
Paulo, de Recife, de Fortaleza,
de Salvador tem que cobrar de
ISS. Essa é uma atribuição tam-
bém reservada constitucional-
mente aos municípios”, disse.

Ele acrescentou que cabe ao
Congresso Nacional uniformizar
a legislação tributária. “Agora,
quem pode trabalhar e uniformi-
zar isso, caso tenha sucesso? E
é por isso que a reforma tributá-
ria está parada há 20 ou 30 anos.

É o Congresso, é o Legislativo.
Quem tem capacidade de fazer
isso é o Legislativo. Cabe a nós
colaborarmos, e o nosso passo
inicial é exatamente nessa dire-
ção”, afirmou.

De acordo com Guedes, o
segundo movimento do governo
federal é avançar na proposta
para o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e os impos-
tos seletivos (incidentes sobre
produtos específicos, como be-
bidas alcoólicas e cigarro). E o
terceiro movimento, segundo o
ministro, será alterações no Im-
posto de Renda e na tributação
sobre a folha de pagamentos.

O ministro tem defendido a
criação de imposto sobre tran-
sações digitais na reforma tribu-
tária para compensar a desone-
ração da folha de pagamentos.

Criticado por parlamentares
pelo fatiamento da proposta do
governo, Guedes disse que a re-
forma por partes facilita o enten-
dimento. “É uma coisa de cada vez
para facilitar o raciocínio e o en-
tendimento de todo mundo. En-
tão, aí vem essa observação da
reforma faseada ou a reforma in-
teira. Eu tenho a impressão de
que, se nós colocarmos tudo de
uma vez, só dificulta o entendi-
mento. Quando vem uma coisa de
cada vez, é como se fossem ca-
pítulos de um livro ou como uma
sinfonia. Eu também sou músi-
co, eu também gosto de música
e toco piano, deputado Aguinal-

do [Ribeiro (PP – PB), que ha-
via dito que é músico]. Então, se
você tocar  os seis movimentos ao
mesmo tempo é um barulho. Se
você fizer o primeiro movimento,
o segundo movimento, o terceiro
movimento, todo mundo entende
a peça e vai ser agradável e vai ser
rápido. Mas nós estamos prontos.
Se quiserem podemos aumentar
o barulho, afirmou.

Guedes reforçou que a re-
forma tem o propósito de “re-
duzir, simplificar, melhorar a
progressividade e tornar efici-
ente e moderno o sistema tribu-
tário” brasileiro. Ele acrescen-
tou que é um compromisso de
campanha do atual governo não
aumentar a carga tributária. “O
povo brasileiro já paga impostos
demais. Nós saímos de 18% do
PIB [Produto Interno Bruto] há
30, 40 anos e estamos hoje em
36% do PIB. É muito acima da
média dos países em desenvol-
vimento e não há uma contrapar-
tida eficiente de prestação de
serviços. Então, nós não vamos
aumentar a carga tributária. Nós
estamos num programa de sim-
plificação e redução de impos-
tos”, disse. Ele acrescentou que
carga tributária pode ser a mes-
ma, como a unificação de tribu-
tos. “Vamos substituir 10, 15, 20
impostos por um. Por exemplo,
inauguramos substituindo agora
dois – PIS/Cofins – por um, e
assim seguiremos fazendo”, des-
tacou. (Agência Brasil)

Latam vai demitir 2,7 mil tripulantes
A Latam anunciou que vai

demitir ao menos 2,7 mil tripu-
lantes devido à crise causada pela
pandemia do novo coronavírus. A
empresa propôs redução perma-
nente dos salários dos funcioná-
rios, o que não foi aceito pelos
trabalhadores nas assembleias
conduzidas pelo Sindicato Naci-
onal dos Aeronautas (SNA).

“As circunstâncias excepci-
onais causadas pela pandemia
resultaram em um colapso na
demanda global que não apenas
levou a aviação a praticamente
uma paralisação, mas também
mudou o setor para o futuro pró-
ximo”, justificou a empresa em
nota sobre as dispensas.

A empresa disse ainda que já
tinha, em outras ocasiões, ten-
tado fazer as reduções de salá-
rio para manter a sustentabilida-

de financeira. “Das três empresas
que atuam no Brasil é a que remu-
nera mais os tripulantes tanto em
voos domésticos quanto em inter-
nacionais, por isso, a empresa tem
a necessidade de equiparar-se às
práticas do setor”, acrescenta a
nota da empresa.

O presidente do SNA, Ondi-
no Dutra Cavalheiro, disse que a
categoria poderia aceitar uma
redução temporária, como os
acordos que foram feitos com
outras empresas do setor aéreo.
“Embora a categoria não esteja
disposta a fazer uma negociação
de redução permanente de salá-
rio, a categoria e o sindicato têm
disposição, sim, de continuar
negociando uma redução de sa-
lário e jornada temporária para
preservação dos empregos”, en-
fatizou em transmissão para co-

mentar o anúncio das demissões.
Segundo Cavalheiro, a em-

presa informou que serão demi-
tidos 315 comandantes, 349 co-
pilotos e 2.058 comissários de
voo. Ainda de acordo com sin-
dicalista, houve a adesão de 139
comissários, 33 comandantes e
7 copilotos ao programa de de-
missão voluntária proposto pela
empresa entre 31 de julho e 4
de agosto.

O diretor de relações inter-
nacionais do sindicato, Marce-
lo Ceriotti, expressou uma “tris-
teza muito grande” pelo desfe-
cho das negociações. “É, talvez,
o pior momento na história da
aviação para um tripulante ficar
desempregado”, ressaltou ao se
dirigir à categoria.

O Grupo Latam passa, desde
maio, por um processo de recu-

peração judicial nos Estados
Unidos. No início de julho, a fi-
lial brasileira também ingressou
com o pedido de reorganização
financeira com base na lei de
falências norte-americana, as-
sim como as afiliadas no Chile,
Peru e Equador.

O grupo já conseguiu um fi-
nanciamento de US$ 900 mi-
lhões para ajuda a reorganização
financeira da companhia. No
Brasil, estão sendo feitas nego-
ciações para um financiamento
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES). “Com isso, a Latam
está se reestruturando para
emergir como um grupo de
companhias aéreas mais ágil,
resiliente e sustentável”, afir-
ma a nota da empresa. (Agên-
cia Brasil)

Serviço público tem mais pessoal em
trabalho remoto que setor privado

O percentual de servidores
públicos em trabalho remoto é
mais de três vezes a proporção
dos empregados no setor priva-
do. Em junho, 24,7% dos traba-
lhadores do setor público exer-
ciam atividade remota, mas, no
setor privado, eram apenas 8%.

Os dados estão no estudo O
Teletrabalho no Setor Público e
Privado na Pandemia: Potencial
Versus Evolução e Desagrega-
ção do Efetivo, feito em parce-
ria pelos pesquisadores Geraldo
Góes e Felipe Martins, do Ipea,
e José Antônio Sena, do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), que foi divul-
gado na quarta-feira, (5) pelo
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea).

Conforme o estudo, em ju-
nho, 3 milhões de pessoas ocu-
padas no setor público estavam
nessa condição, o que represen-

ta 200 mil a mais do que em
maio. Enquanto isso, no setor
privado eram 5,7 milhões de
pessoas, ou 224 mil a menos
que o total estimado para maio.
Mesmo na comparação da natu-
reza da atividade, o patamar de
pessoas ocupadas e não afasta-
das em trabalho remoto no se-
tor público é superior aos per-
centuais do privado, nos setores
de serviços, comércio, indústria
e agricultura.

Para o Ipea, os resultados
evidenciam desigualdade com
números gerais de trabalho re-
moto no país com recortes tam-
bém por idade, gênero, raça/cor
e escolaridade. A maioria das
pessoas em teletrabalho tem de
30 a 39 anos, é mulher, predo-
minantemente da cor branca e
com nível superior.

A pesquisa destacou a evolu-
ção do trabalho remoto em maio

e junho, de maneira geral no país,
indicada na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad) Covid-19, do IBGE. Ape-
sar da estabilidade do número de
pessoas trabalhando remota-
mente nesses meses, as estima-
tivas indicam que, em algumas
unidades da federação, os per-
centuais de pessoas em trabalho
remoto aumentaram no Distrito
Federal, no Rio Grande do Nor-
te e em Sergipe.

No entanto, caíram em ou-
tras como Amazonas e Pará. Se-
gundo os pesquisadores, com o
resultado o Amazonas perdeu
oito posições no ranking. Saiu
da posição de 16º estado em
percentual de trabalho remo-
to em maio (com 9,3%) para
24º (com 6,2%).  Alagoas,
Amapá e Roraima também
perderam posições. Os que
mais ganharam foram Rio

Grande do Norte, que passou de
13º para 8º, e Sergipe, que foi
da 17ª para a 12ª posição.

Os serviços contavam com
mais pessoas em trabalho remo-
to entre as atividades no setor
privado. Somaram 3,8 milhões
tanto em maio quanto em junho.
A indústria registrou o mesmo
comportamento que o comércio
e alcançou 600 mil pessoas na-
quele mês. Na agricultura esta-
va próximo de 60 mil pessoas e
o comércio com 480 mil repre-
sentou queda na comparação
com maio.

Sobre o número de pessoas
com potencial para realizar te-
letrabalho, a pesquisa concluiu
que, no setor público, o número
atingiria 6 milhões, o equivalen-
te a 50,7% do total de ocupados.
Já no setor privado seriam 15
milhões, correspondentes a
18,6%. (Agência Brasil)

Mais de 4 milhões de beneficiários
receberam auxílio emergencial

A Caixa creditou na quarta-
feira, (5) auxílio emergencial
para 4,4 milhões de beneficiári-
os. São 3,9 milhões de pessoas
nascidas em maio que já tinham a
programação de receber nesta data.
Os demais, 483 mil, são os bene-
ficiários nascidos entre janeiro e
maio que tiveram o pedido libera-
do na última segunda-feira (3).
Eles tiveram o cadastro reavaliado
pela Dataprev após o pedido ter
sido negado inicialmente.

Os beneficiários nascidos de
junho a dezembro, que também ti-
veram a liberação no último dia 3,
recebem os créditos conforme o
calendário do Ciclo 1 de acordo
com o mês de nascimento.

O auxílio, com parcelas de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras), foi criado para redu-
zir os efeitos da crise econômi-

ca causada pela pandemia de co-
vid-19.

A Caixa tem disponibilizado
o auxílio em uma poupança di-
gital, acessível pelo aplicativo
Caixa Tem. Pelo aplicativo é
possível fazer compras online
em estabelecimentos autoriza-
dos e pagar boletos.

O saque em dinheiro do be-
nefício, em uma agência do ban-
co, é autorizado posteriormen-
te, conforme calendário defini-
do pelo governo, considerando
o mês de nascimento do benefi-
ciário. As transferências para
outros bancos ou para contas na
própria Caixa seguem o mesmo
calendário de saque. Nesse caso,
os recursos são transferidos au-
tomaticamente para as contas
indicadas pelo beneficiário.

O calendário com o paga-

mento para os beneficiários que
tiveram o pedido de auxílio
emergencial reavaliado foi pu-
blicado no Diário Oficial da
União na última segunda-feira
(3). Segundo a Caixa, nesse ca-
lendário, aprovado pelo governo,
foram incluídos 805 mil novos
beneficiários. Além dessas pes-
soas, outras 345 mil tiveram o
cadastro validado para receber as
parcelas 3 e 4 do auxílio.

Na quarta-feira, (5), foi fei-
to o depósito na poupança soci-
al para 483 mil beneficiários
nascidos de janeiro a maio. Os
saques e as transferências pode-
rão ser feitos no próximo dia 8
para os nascidos de janeiro a
abril, e no dia 13 deste mês, para
nascidos em maio.

Ao todo, foram pagos R$
148,9 bilhões do auxílio emer-

gencial para 65,8 milhões de
brasileiros, num total de 211,7
milhões de pagamentos, infor-
mou a Caixa.

Os beneficiários do Auxílio
Emergencial que tiveram contas
bloqueadas preventivamente por
inconsistência cadastral podem
realizar o desbloqueio pelo apli-
cativo Caixa Tem. Para isso, basta
seguir as orientações do aplicati-
vo para enviar a documentação. O
processo é digital e o desbloqueio
ocorre em até 24 horas.

Os usuários que tiveram as
contas bloqueadas por suspeita
de fraude serão informados pelo
Caixa Tem que devem procurar
uma agência para o desbloqueio,
de acordo com o calendário es-
calonado por mês de aniversário.
Agora é a vez dos nascidos entre
abril e maio. (Agência Brasil)



EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0010148-69.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) IVAN PRADO DA SILVA, CPF 319.615.840-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Conjunto Habitacional Parques Residencial Palmares. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$67.423,63(em 11/05/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de ProcessoCivil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.           [08,09] 

 

II - Santo Amaro e Ibirapuera - 7ª Vara da Família e Sucessões 
Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.Proc. 
1058803-89.2019.8.26.0002. A Dra. Vanessa Vaitekunas 
Zapater, Juíza de Direito da 7ª Vara daFamília e Sucessões 
de Santo Amaro/SP.Faz saber que nos autos de Alteração 
do Regime de Bens do Casamento, Marcelo Schieck Va-
lente Ricci e Daniella Ranieri Maluf Ricci objetivam alterar o 
regime de bens do casamento da comunhão parcial de 
bens para o regime da separação total de bens. Nestas 
condições,expede-se edital para conhecimento de terceiros 
interessados, para que em 10 dias, a fluir do prazo supra, 
se manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.        [05,06] 

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO 
Prezados Senhores Representantes Legais da empresa BIOVALE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Notificamos nosso declínio ao Instrumento Particular 
de Prestação de Serviços Advocatícios e Afins, de 14 de janeiro de 2019. Solicitamos a rescisão por 
motivo de foro íntimo. Pedimos que nos informem, dentro de 10 (dez) dias, os dados do novo patrono 
para providenciarmos os substabelecimentos, transferindo todos os processos que se encontram em 
nossa responsabilidade.  
 

São Paulo, aos 04 de agosto de 2020.  
 

 

Summer Air Comércio de Ar Condicionado Ltda - CNPJ/ME 56.494.222/0001-62 - NIRE 35.2.0389436-6
Convocação de Reunião Extraordinária de Sócios 

Por meio desta, convocamos os sócios da Summer Air Comércio de Ar Condicionado Ltda., com sede na Cidade de 
São Paulo/SP, na Alameda Glete, nº 934, Campos Elíseos, para a Reunião Extraordinária de Sócios a ser realizada nes-
ta Capital, na sede da Sociedade, no dia 18 de agosto de 2020, sendo (a) às 10:00 horas em primeira convocação 
e (b) às 10:30 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) retenção dos lu-
cros acumulados e retifi cação de distribuições contabilizadas e não pagas em exercícios anteriores ao de 2019.

São Paulo, 05.08.2020. Carlos Roberto Ferrari - Sócio - Administrador

VILA BUTANTAN EMPREENDIMENTOS S.A. 
CNPJ/MF nº 22.723.066/0001-42 - NIRE 35.300.479.041

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e dos 
artigos 123, 124 e 289 da Lei nº 6.404/1976, ficam convocados os acionistas da Companhia a se reunirem, por meio eletrônico, conforme 
permitido pela Lei nº 14.010/2020, artigo 5º, em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de 
agosto de 2020, às 11:00 horas, para deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, conforme proposta da Administração, 
para pagamento dos seus passivos apurados até a data desta convocação, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia; (ii) a proposta de aquisição de ações apresentada pelo acionista controlador aos demais acionistas; e (iii) na ausência 
de aprovação de aumento em montante suficiente para pagar os passivos até a data desta convocação, a autorização à Administração 
para confessar a falência da Companhia. Os documentos relacionados à Ordem do Dia e as informações relacionadas à realização de 
assembleia por meio eletrônico encontram-se disponíveis na sede da Companhia. São Paulo, 5 de agosto de 2020 - Octávio Horta - Diretor

KOLPLAST CI S.A.
CNPJ/MF nº 59.231.530/0001-93 - NIRE 35.300.469.909

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Kolplast CI S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 
18 de Agosto de 2020, na sede social da Companhia localizada na Estrada Municipal Benedito de Souza, 418-A/B, Bairro da Mina, 
CEP 13295-000, na Cidade de Itupeva/SP, às 10h, para deliberar sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: (i) o exame e aprovação do relatório
da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; e (ii) a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019. 
Os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia e foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia - SP”, na edição do dia 30/04/2020, ficando
dispensada, portanto, a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o 
disposto no parágrafo quinto do referido artigo. Itupeva, 04 de Agosto de 2020. 

Benedito Tadeu Saraiva Fittipaldi - Presidente do Conselho de Administração

LEILÃO DE ARTE - GUSTAVO
AUGUSTO MAGALHÃES
(LEILOEIRO OFICIAL JUCESP
1128) COMUNICA QUE SERÁ
REALIZADO O LEILÃO DE ARTE
15435 NOS DIAS 04/08 ÀS 19 H
E 08/08 ÀS 13 H.
WWW.GMLEILOES.COM.BR   -
ALAMEDA PIRATININS 628  SP/
SP (11) 94435-0642
DIRETORIA@GMLEILOES.COM

Forte Securitizadora S.A.
CNPJ nº 12.979.898/0001-70 - NIRE nº 35.3.0051294-4
Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 02/06/2020

Data, Horário e Local: Realizada no dia 02/06/2020, às 14h00 horas, na sede da Forte Securitizadora S.A., no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04551-010 (“Companhia”). Convocação e Presença: Convocação dispensada, em razão da presença
de todos os membros da Diretoria da Companhia. Mesa: Presidente - Ubirajara Cardoso da Rocha Neto; Secretária - Juliana Mello Esteves Pereira.
Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a autorização e as condições para a realização, pela Companhia, de operações de securitização de créditos
imobiliários e de direitos creditórios do agronegócio (“Operações”), mediante a emissão, pela Companhia, de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”)
e de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), bem como a colocação de tais CRI e CRA nos mercados financeiro e de capitais (“Ofertas”).
Deliberações: Os membros da Diretoria, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram, nos termos do Estatuto Social da Companhia,
autorizar a realização de Operações pela Companhia, mediante emissões de CRI e de CRA até o limite de R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais),
consideradas emissões de CRI e CRA em conjunto, por prazo indeterminado. Os CRI e os CRA poderão ser emitidos pela Companhia em uma ou mais emissões
ou séries, podendo ser objeto de uma ou várias Ofertas distintas, nos termos legais e normativos vigentes. As Ofertas poderão ser concluídas mesmo em caso
de colocação parcial dos CRI ou dos CRA, conforme o caso, podendo ser realizadas sem a previsão de montante mínimo de colocação. Os CRI e os CRA,
conforme o caso, que não forem colocados no âmbito das respectivas Ofertas deverão ser cancelados pela Companhia. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.
Assinaturas: Mesa: Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - Presidente; e Juliana Mello Esteves Pereira - Secretária. Diretores Presentes: Ubirajara Cardoso da
Rocha Neto, Juliana Mello Esteves Pereira e Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro. São Paulo, 02/06/2020. Mesa: Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - Presidente,
Juliana Mello Esteves Pereira - Secretária. Diretores: Ubirajara Cardoso da Rocha Neto, Juliana Mello Esteves Pereira, Rodrigo Luiz Camargo Ribeiro.
JUCESP nº 229.760/20-0 em 30/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 61ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 61ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula 16.4 do “Termo de Securitização de 
Direitos Creditórios dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 61ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo 
de Securitização”), a se reunirem em  Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira 
convocação, em 26 de agosto  de 2020, às 10:00 horas, de forma  exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada 
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o 
Ofício -Circular n° 6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020, e respeitando o disposto na Instrução CVM 625, de 14 de 
maio de 2020, mediante envio de link para a participação pela Securitizadora e/ou Agente Fiduciário, para deliberar sobre as 
seguintes ordens do dia. ORDEM DO DIA: Considerando que na Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de Certifi cados 
de Recebíveis da 61ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A, realizada em 05 de agosto de 2020 (“AGT 05/08/2020”), 
foi aprovado no item (i) das deliberações, a transformação societária da  TPA Bela Vista Pauliceia - Empreendimento Imobiliário 
SPE LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 12º andar, Conjunto nº 
121, Pinheiros, CEP 05.428-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Economia, Planejamento 
e Desenvolvimento sob o nº 23.250.163/0001-28 (“TPA Bela Vista”), de sociedade empresária limitada para sociedade por 
ações, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação ou não a contratação pela TPA Bela Vista da operação de dívida 
mediante emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fi dejussória, a 
ser convolada na espécie com garantia real, com garantia adicional fi dejussória (“Debênture”), em detrimento ao disposto 
na cláusula 6.1, item “d” do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas Representativas do Capital Social de 
Sociedade Empresária e Outras Avenças, celebrado 05 de dezembro de 2019, observando as informações sobre os possíveis 
impactos no CRI, constantes no Material de Apoio disponível no site da Emissora www.isecbrasil.com.br; (ii) Autorizar o Agente 
Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, a realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se 
façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima, nos termos da cláusula 15.4.8 do Termo de Securitização, 
e mediante contratação de assessor legal, às expensas da Devedora. O material necessário para embasar a deliberação dos 
investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia 
será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 16.4 do Termo de Securitização, mediante a presença dos 
Titulares dos CRI que representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda 
convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número dos CRI em circulação. Exceto se 
de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com 
quórum simples de aprovação equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares de CRI presentes na referida 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI. As propostas de alterações e de renúncias relativas (a) à Amortização de Principal dos 
CRI; (b) à forma de cálculo do saldo devedor atualizado dos CRI, da Atualização Monetária dos CRI, dos Juros dos CRI; (c) às 
Garantias; (d) declaração 1 do vencimento antecipado dos CRI em virtude da ocorrência de Eventos de Vencimento Antecipado; 
e/ou (e) aos quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares dos CRI; deverão ser aprovadas seja em primeira 
convocação ou em qualquer convocação subsequente; por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) dos CRI em Circulação. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao fl uxo e aglomeração de 
pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus 
causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada 
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para fi ns de participação quanto para voto, 
através do sistema Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de envio de 
Instrução de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem 
ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br  e ao Agente Fiduciário para 
assembleias@vortx.com.br e agentefi duciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de 
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, 
procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da 
IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. Demais informações e orientações acerca 
da presente Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente 
com o presente edital de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.

São Paulo 06 de agosto de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A. 07 e 08

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 0003905-19.2019.8.26.0011 . A MM. Juíza de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da 
Lei, etc , FAZ SABER a VALLOR URBANO LTDA, CNPJ 51.000.503/0001-06, que, na ação de ação de Cumprimento de 
Sentença que lhe foi proposta por Fabiano Pereira do Amaral, encontrando-se ela em lugar incerto e não sabido, foi deferidaa 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora realizada sobre o lote de terreno n. 10 da quadra C, com a área total de 227,46 metros 
quadrados, com frente para a Rua 2, e o lote de terreno n. 11 da quadra C, com a área total de 168,29 metros quadrados,com 
frente para a Rua 3, ambos do loteamento denominado Mirante de Piedade, situado no Bairro dos Moreiras, objetos, 
respectivamente, das matrículas 21901 e 21902 do Cartório de Registro de Imóveis de Piedade SP, e de sua nomeação como 
depositária dos referidos bens, passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para manifestação. Será o presente edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 11 de junho de 2020.                                                                     [06,07] 

Processo 1030074-90.2018.8.26.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - G.D.N. - - D.S.M.G. - P.A.D.   
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Paulo Afonso Durante, 
REQUERIDO POR Gilberto Durante Neto e outro - PROCESSO Nº1030074-90.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Rogério Monteiro de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
06/02/2020 transito em julgado 12/05/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de PAULO AFONSO DURANTE, CPF 254.837.548-
08, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como CURADORES, em 
caráter DEFINITIVO, os Srs. Gilberto Durante Neto RG 25.532.641-5 e Daniele Simone Marques Gonçalves RG 22.691.889. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.                       [06] 
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Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28/05/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 28/05/2020, às 15 h, na sede social da Qualicorp Administradora de 
Benefícios S.A. sociedade anônima de capital fechado, com sede em  São Paulo/SP, na Rua Doutor 
Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme registro e assinatura 
constante no Livro de Presença de Acionistas, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.,
sociedade anônima de capital aberto, com sede em  São Paulo/SP, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 
365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93, com seu atos constitutivos 
arquivados perante a JUCESP/NIRE 35.300.379.560, neste ato representada nos termos do seu 
Estatuto Social, por seus Diretores, Sr. Pablo dos Santos Meneses, brasileiro, casado, professor, RG 
nº 11.537.396-1 (Detran/RJ), CPF/ME nº 054.737.437-22, e Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, 
divorciado, administrador, RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), CPF/ME nº 253.515.048-47; ambos 
domiciliados em  São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Doutor Plínio Barreto, n° 365, parte, 
Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.313-020. 3. Composição da Mesa: Presidente: Elton Hugo 
Carluci; e Secretário: Pablo dos Santos Meneses. 4. Ordem do Dia: A Assembleia Geral da 
Companhia foi instalada para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 4.1. A 
eleição do Sr. Frederico de Aguiar Oldani para o cargo de Diretor Financeiro; 4.2. 
composição atual da Diretoria; e 4.3. A autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da 
Companhia, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas com 

5. Deliberações: Após examinados e discutidos os itens constantes da Ordem do Dia, a 
acionista deliberou, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprova a eleição do 
Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), 
CPF/ME nº 253.515.048-47, domiciliado em  São Paulo/SP, com escritório em  São Paulo/SP, na Rua 
Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01.313-020, para o cargo de Diretor Financeiro 
da Companhia; 5.1.1. O Diretor, ora eleito, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum 
dos crimes, previstos em lei, que o impeça de exercer a atividade empresária, bem como que cumpre 
todos os requisitos previstos no Artigo 147, da Lei das S.A., conforme alterada, para a sua investidura 
como Diretor da Companhia, e que tomará posse em seu cargo mediante a assinatura de Termo de 
Posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria da Companhia. O mandato do Diretor eleito se encerrará 
na eleição de seu respectivo sucessor, na Assembleia Geral da Companhia de 2021, ou até que venha 
a ser substituído. 5.1.2. Adicionalmente, o Diretor, ora eleito, (i) declara preencher todos os requisitos 
exigidos pela Resolução Normativa nº 311, de 1º de novembro de 2012, da ANS (“RN ANS nº 311”) e 
demais legislações pertinentes em vigor, e não estar enquadrado nas restrições descritas no Artigo 3º, 
da RN ANS nº 311, para o exercício do cargo de Diretor Financeiro da Sociedade; (ii) compromete-se a 
comunicar à ANS sua nomeação, nos termos do Artigo 4º, da RN ANS nº 311; e (iii) assina o Termo de 
Responsabilidade perante a ANS (Anexo I, da RN ANS nº 311), conforme exigência constante do Artigo 
8º, da RN ANS nº 311. 5.3. 
composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta pelos seguintes membros: a) Sr. 
Bruno Ferreira Blatt, brasileiro, casado, desenhista industrial, RG nº 10.108.832-6 IFP/RJ, CPF/ME nº 
078.894.157-70, para o cargo de Diretor Presidente; b) Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, 
divorciado, administrador, RG nº 15.337.260-6 (SSP/SP), CPF/ME nº 253.515.048-47, para o cargo de 
Diretor Financeiro; c) Sra. Rosangela Martins de Souza, brasileira, casada, contadora, RG nº 
16.462.715-7 (SSP/SP), CPF/ME nº 077.789.578-17, para o cargo de Diretora Sem Designação 

; d) Sr. Elton Hugo Carluci, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.792.569-3 (SSP/SP), 
CPF/ME nº 222.707.058-74, para o cargo de Diretor Sem Designação ; e e) Sr. Pablo dos 
Santos Meneses, brasileiro, casado, professor, RG nº 11.537.396-1 (Detran/RJ), CPF/ME nº 
054.737.437-22, para o cargo de Diretor Sem Designação ; todos domiciliados em  São 
Paulo/SP, com endereço comercial em  São Paulo/SP, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela 
Vista, CEP 01.313-020. 5.4. Aprova a prática, pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia e de 
suas controladas, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas 

6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, 
aprovada e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma 
sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. Assinaturas: Mesa: Presidente: Elton Hugo 
Carluci; Secretário: Pablo dos Santos Meneses. Acionista: Qualicorp Consultoria e Corretora de 
Seguros S.A. (representada por seus Diretores, Sr. Frederico de Aguiar Oldani e Sr. Pablo dos Santos 

Mesa: 
Elton Hugo Carluci - Presidente; Pablo dos Santos Meneses - Secretário. JUCESP nº 257.515/20-3 em 
20/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.
CNPJ/MF nº 01.979.936/0001-79 - NIRE 35300337689

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 30/05/2020.
1. Data, Hora e Local: 30/05/2020, às 19h, na sede da Companhia, Barueri, SP, na R. Bonnard, 980, Edif. 19, 
sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134. Convocação e Presenças: Dispensada a 
convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: 
Deliberação sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, por meio da emissão 
privada pela Companhia de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a fim de atender 
ao exercício das opções outorgadas a executivos da Companhia, conforme Plano de Opção de Compra ou 
Subscrição de Ações de Emissão da Companhia aprovado pela AGE de 31/01/2017 (“Plano”). Mesa: Sr. Daniel 
Braga Sterenberg - Presidente e Sr. Gibran Vega Marona - Secretário. Deliberações: Após discussão e exame, 
os Conselheiros tomaram a seguinte deliberação, por unanimidade: (i) aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição, 
o aumento do capital social mediante a emissão privada do total de 769.366 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, dentro do limite de capital autorizado, todas relativas ao exercício das opções 
referentes ao Plano, ao preço de emissão de R$ 1,1280910 cada uma, com exclusão do direito de preferência 
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do §3º do artigo 171 da Lei 6.404/76. As ações ora emitidas 
farão jus a dividendos integrais, juros sobre o capital próprio e outros proventos que viererem a ser declarados 
pela Companhia a partir da presente data. O aumento de capital social no valor de R$ 867.914,83 ora deliberado 
deverá ser totalmente subscrito pelo beneficiário das opções exercidas e integralizado em moeda corrente 
nacional, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata e que deverá ser arquivado na sede da Companhia. 
Em razão das deliberações acima, o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado, foi aprovado e homologado, passando o capital social da Companhia a ser de R$ 134.023.235,68, 
dividido em 377.450.430 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Os Conselheiros 
autorizaram a Diretoria a praticar todos os demais atos necessários à efetivação da emissão das ações, bem 
como alienação de ações deliberada nos termos da presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Presenças: Mesa: Sr. Daniel Braga Sterenberg - Presidente e Sr. Gibran Vega Marona - 
Secretário. Conselheiros: Daniel Braga Sterenberg, Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Philip George Walker, 
Michael Francis Bacon, Dimas de Camargo Maia Filho, Marcos Aurélio Couto, Daniel Lembo Shiller. Esta ata 
confere com a original arquivada em livro próprio. Mesa: Daniel Braga Sterenberg-Presidente. Gibran Vega 
Marona - Secretário. JUCESP 253.460/20-7 em 10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.
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Brasil tem 147,9 milhões de
eleitores aptos a votar em novembro

Nacional
Jornal O DIA SP
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O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Luís Ro-
berto Barroso, apresentou na
quarta-feira (5), em entrevista
coletiva virtual, os dados ofici-
ais e estatísticas do eleitorado
brasileiro que vai escolher pre-
feitos e vereadores nas eleições
municipais deste ano. Estão ap-
tas a votar em novembro mais
de 147,9 milhões de pessoas.

Os números não levam em
conta os eleitores do Distrito Fe-
deral e de Fernando de Noronha,
onde não há eleições municipais,
e os brasileiros residentes no ex-
terior, que só votam nas eleições
gerais. No total, o Brasil tem 150,5
milhões de eleitores. É a quarta
democracia do mundo, atrás ape-
nas da Índia, dos Estados Uni-
dos e da Indonésia, destaca Bar-
roso.

O prazo para o cadastramen-
to eleitoral e regularização do tí-
tulo de eleitor terminou em 6 de
maio. Quem está em situação ir-
regular não poderá votar.

Os números mostram que
houve evolução de 2,66% do
eleitorado em relação às últimas
eleições municipais (2016),
quando 144 milhões de pessoas
estavam aptas a votar. O maior
crescimento do eleitorado foi no
Amazonas, com aumento de
7,88%, e no Tocantins, que teve
pequena redução (0,17%) no nú-
mero de votantes.

São Paulo, cidade com a mai-
or população do país, represen-
ta o município com maior eleito-
rado, com 8,9 milhões de pesso-
as. Já o município com o menor
eleitorado é Araguainha, em
Mato Grosso, com 1.001 eleito-
res. Também fica em Mato Gros-
so o município de Boa Esperan-
ça do Norte, que realizará elei-
ções para escolher prefeito e
vereadores pela primeira vez.

A maioria do eleitorado é for-
mada por mulheres, que repre-
sentam 52,49% do total, soman-
do 77,6 milhões. Os homens so-
mam 70,2 milhões de eleitores,

sendo 47,48% do total. De acor-
do com o ministro Barroso, es-
ses dados justificam e legitimam
as ações adotadas tanto pelo
Congresso Nacional quanto
pelo TSE e pelo Supremo Tribu-
nal Federal de reserva de vagas
e de orçamento para candidatu-
ras femininas.

Desde 2018, a Justiça Eleito-
ral passou a permitir o uso do
nome social no título de eleitor
e, nestas eleições, 9.985 pesso-
as usarão esse direito no docu-
mento.

Entre os eleitores com algum
grau de deficiência, houve au-
mento de 93,58% no alistamen-
to para participar do pleito. En-
quanto em 2016 os eleitores com
deficiência eram 598, 3 mil, neste
ano, 1,1 milhão declararam ne-
cessitar de algum tipo de aten-

dimento especial. A avaliação de
Barroso é que não houve au-
mento de pessoas com deficiên-
cia, mas sim um maior o número
de pessoas que se autodeclara-
ram com essa característica.

De acordo com o presidente
do TSE, os dados sobre faixa
etária comprovam um certo en-
velhecimento da população bra-
sileira. E, em relação ao grau de
instrução, mostram os proble-
mas quando identificam uma
grande número de pessoas com
ensino fundamental e médio in-
completos e um número insufi-
ciente de pessoas com ensino
superior. “É um quadro que for-
nece uma boa fotografia da edu-
cação no Brasil e um bom ponto
de partida para muitas reflexões
das dificuldades em matéria de
educação”, disse.

No Brasil, o voto é obrigató-
rio para pessoas entre 18 e 69
anos e facultativo a partir dos
16 anos e acima dos 70 anos.
Existem 133,3 milhões de eleito-
res com voto obrigatório e ou-
tros 14,4 milhões cujo voto é fa-
cultativo. Entre os eleitores com
voto obrigatório, a maior parte
está na faixa etária de 35 a 59
anos, sendo 67 milhões no total.
Já os eleitores jovens, na faixa
etária de 18 a 24 anos, somam 19
milhões de cidadãos.

Entre o eleitorado com voto
facultativo, existem 65, 5 mil ido-
sos com mais de 100 anos que
estão com as obrigações eleito-
rais em dia e poderão ir às urnas
em novembro.

Sobre o grau de instrução, as
estatísticas do TSE mostram que
6,5 milhões de eleitores são anal-

fabetos; 11,5 milhões apenas
leem e escrevem; 35,7 milhões
têm o ensino fundamental in-
completo; 9,8 milhões, o funda-
mental completo; 22,9 milhões,
ensino médio incompleto; 37,6
milhões, o médio completo; 7,7
milhões, ensino superior incom-
pleto; e 15,8 milhões não com-
pletaram a graduação.

Os dados completos do elei-
torado e comparativos com ou-
tras eleições estarão disponíveis
na página de estatísticas do TSE
a partir de sexta-feira (7).

Neste ano, a expectativa do
TSE é que 700 mil candidatos
concorram aos cargos nas câma-
ras e prefeituras municipais.

A campanha eleitoral tem iní-
cio em 26 de setembro e a propa-
gando no rádio e na televisão, em
9 de outubro. (Agência Brasil)

Copom reduz juros básicos da
economia para 2% ao ano

Em meio à crise econômica
decorrente da pandemia do novo
coronavírus, o Banco Central
(BC) diminuiu os juros básicos
da economia pela nona vez se-
guida. Por unanimidade, o Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu a taxa Selic para 2%
ao ano, com corte de 0,25 ponto
percentual. A decisão era espe-
rada pelos analistas financeiros.

Com a decisão de quarta-fei-
ra, (5), a Selic está no menor ní-
vel desde o início da série histó-
rica do Banco Central, em 1986.
De outubro de 2012 a abril de
2013, a taxa foi mantida em 7,25%
ao ano e passou a ser reajusta-
da gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de 2015.
Em outubro de 2016, o Copom
voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em mar-
ço de 2018, só voltando a ser re-
duzida em julho de 2019.

A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nos 12 meses ter-
minados em junho, o indicador
fechou em 2,13%.

Essa foi a primeira acelera-
ção no índice desde o início da
pandemia do novo coronavírus.
Mesmo assim, o IPCA continua
abaixo do nível mínimo da meta
estabelecida pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN).

Para 2020, o CMN fixou
meta de inflação de 4%, com
margem de tolerância de 1,5
ponto percentual. O IPCA, por-
tanto, não poderá superar 5,5%
neste ano nem ficar abaixo de
2,5%. A meta para 2021 foi fixa-
da em 3,75%, também com in-
tervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual.

No Relatório de Inflação di-
vulgado no fim de junho pelo
Banco Central, a autoridade mo-

netária estimava que o IPCA fe-
charia o ano em 2,4% no cenário
base. Esse cenário considera as
estimativas de mercado.

A projeção, no entanto, ficou
defasada diante da pandemia de
covid-19. De acordo com o bo-
letim Focus, pesquisa semanal
com instituições financeiras di-
vulgada pelo BC, a inflação ofi-
cial deverá fechar o ano em
1,63%.

A redução da taxa Selic esti-
mula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o con-
sumo em um cenário de baixa ati-
vidade econômica. No último
Relatório de Inflação, o Banco
Central projetava encolhimento
de 6,4% para a economia neste
ano. Essa foi a primeira projeção
oficial do BC revisada após o
agravamento da crise provoca-
da pelo coronavírus.

O mercado projeta contração
um pouco menor. Segundo a úl-

tima edição do boletim Focus, os
analistas econômicos preveem
contração de 5,66% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos pelo
país) em 2020.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso de
demanda que pressiona os pre-
ços, porque juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam a
poupança.

Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e in-
centiva a produção e o consu-
mo, mas enfraquece o controle
da inflação. Para cortar a Selic, a
autoridade monetária precisa
estar segura de que os preços
estão sob controle e não correm
risco de subir. (Agência Brasil)

Bolsonaro diz a embaixador
que Brasil vai ajudar o

 povo libanês
O presidente Jair Bolsonaro

disse na quarta-feira, (5) que con-
tatou o embaixador do Líbano no
Brasil, Joseph Sayah, para mani-
festar sua solidariedade ao povo
libanês. Segundo o presidente, o
Brasil fará “algo de concreto” para
ajudar a população daquele país,
após a explosão ocorrida no por-
to da capital Beirute.

Ao lembrar que há no Brasil
mais de 5 milhões de libaneses,
Bolsonaro disse ter feito conta-
to com Sayah para dizer que o
Brasil “vai fazer mais do que um
gesto” em favor do povo liba-
nês. “Faremos algo de concre-
to para atender em parte aque-
las dezenas de milhares de pes-
soas que estão em situação com-

plicada porque além de feridas
tiveram residências atingidas”,
declarou o presidente durante a
solenidade de assinatura da de-
signação da Eletronorte como
agente executor do Programa
Mais Luz para Amazônia, no es-
tado do Amapá.

“O Brasil está solidário e mani-
festamos esse sentimento ao povo
libanês. Estaremos presentes nes-
sa ajuda àquele povo que tem al-
guns milhões de seus dentro do
nosso país”, acrescentou.

Em seu discurso, Bolsonaro
disse que a chegada de energia
elétrica em regiões remotas bene-
ficiará mais de 300 mil pessoas e
ajudará na integração da região
Amazônica. (Agência Brasil)
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Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019

Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Receita operacional líquida 454.803 362.433 287.930 527.263
Custos dos serviços prestados (370.806) (290.318) (214.788) (422.652)
Lucro bruto 83.997 72.115 73.142 104.611
Despesas operacionais:
 Despesas comerciais, administrativas e gerais (78.811) (59.386) (56.190) (83.202)
 Outras receitas (despesas), líquidas 2.309 3.755 2.704 3.025
Resultado de equivalência patrimonial 12.451 – – –

(64.051) (55.631) (53.486) (80.177)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 19.946 16.484 19.656 24.434
 Despesas financeiras (39.637) (17.908) (19.554) (40.090)
 Receitas financeiras 2.908 873 2.807 3.078

(36.729) (17.035) (16.747) (37.012)
Resultado antes da provisão para o IR e a CS (16.783) (551) 2.909 (12.578)
Imposto de renda e contribuição social - corrente (747) (60) – (4.952)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 10.384 (25) (109) 10.384
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (7.146) (636) 2.800 (7.146)

Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ nº 01.599.101/0001-93

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018, 2017 e em 1º de janeiro de 2017 (Em milhares de reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, a 
Administração da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”), uma sociedade por ações de capital 
fechado, com sede localizada na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Bairro Vila Bonfim, Embu das Artes, 
Estado de São Paulo, submete à apreciação dos Senhores a reapresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, 2018, 

2017 e 1º de  janeiro de 2017. A íntegra das demonstrações financeiras individuais e consolidadas reapresentadas
acompanhadas pelas notas explicativas, bem como pelo Relatório da  Administração e pelo Relatório dos Auditores
Independentes sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, estão disponíveis na sede da
Companhia para consulta. A Administração

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2019

Ativo Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Circulante 193.115 129.437 77.044 68.255 213.144
Caixa e equivalentes de caixa 89.321 50.510 20.495 23.093 91.599
Contas a receber 88.197 68.333 45.653 38.060 105.496
Adiantamentos 2.668 1.702 2.102 1.204 2.668
Impostos a recuperar 4.203 3.057 4.221 3.950 4.203
Despesas antecipadas 2.078 901 1.141 865 2.078
Indenizações a receber 3.202 600 333 220 3.202
Demais contas a receber 3.446 4.334 3.099 863 3.898
Não circulante 387.280 187.405 192.262 206.433 399.850
Aplicações financeiras restritas 7.831 – – – 7.831
IR e CS diferidos 41.189 30.805 30.830 37.2445 41.189
Partes relacionadas – – 3.145 1.619 –
Depósitos judiciais 810 644 440 293 810
Mútuo conversível 2.020 1.500 – – 2.020
Investimentos 31.030 – – – –
Imobilizado 39.938 38.666 42.528 42.059 41.037
Intangível 156.946 115.790 115.319 125.217 192.640
Direito de uso 107.516 – – – 114.323
Total do ativo 580.395 316.842 269.306 274.688 612.994

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2019

Passivo Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Circulante 182.975 122.695 80.416 77.941 201.202
Empréstimos, financiamentos debêntures 60.889 54.910 16.177 4.123 60.889
Arrendamento mercantil 25.624 – – – 28.371
Fornecedores operações risco sacado      44.327 34.423 22.016 14.422 51.754
Obrigações trabalhistas e tributárias 28.048 20.874 17.276 23.043 34.990
Contas a pagar por aquisição controladas   3.748 – 11.176 16.032 3.748
Outros passivos 20.339 12.488 13.771 20.321 21.450
Não circulante 311.076 104.447 116.591 132.029 325.448
Empréstimos/financiamentos debêntures167.513 67.619 81.800 74.467 167.513
 Arrendamento mercantil 86.626 – – – 90.898
 Obrigações trabalhistas e tributárias 64 53 692 2.625 64
 Contas pagar por aquisição controladas  31.028 21.159 24.497 37.797 31.028
 Provisões para demandas judiciais 13.572 4.034 6.426 11.239 23.672
 Outros passivos 12.273 11.582 3.176 5.901 12.273
Total do passivo 494.051 227.142 197.007 209.970 526.650
 Patrimônio líquido 86.344 89.700 72.299 64.718 86.344
 Capital social 89.473 89.123 141.481 134.019 89.473
 Reserva de capital 162.395 158.955 26.044 28.725 162.395
 Prejuízos acumulados (165.524) (158.378) (95.226) (98.026) (165.524)
Total do passivo e patrimônio líquido 580.395 316.842 269.306 274.688 612.994

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
2019 2018 2017 2019

Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (7.146) (636) 2.800 (7.146)
(+/–) Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente (7.146) (636) 2.800 (7.146)

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Reservas de capital Reservas de lucros

Capital 
social

Adianta- 
mento 

para futuro 
aumento 

de capital

Reserva 
de  

capital

Plano  
de paga-  

mento  
com base  
em ações 

Reserva 
legal

Pre- 
juízos  

acumu- 
lados Total

Saldos em 1º/01/2017 (reapresentado) 134.019 2.681 26.044 – – (98.026) 64.718
Lucro líquido do exercício – – – – – 2.800 2.800
Aumento de capital 3.201 (2.681) – – – – 520
Incorporação Sequoia Moda 4.261 – – – – – 4.261
Destinação do lucro: Reserva legal – – – – 140 (140) –
 Compensação de prejuízos acumulados – – – – (140) 140 –
Saldos em 31/12/2017 (reapresentado) 141.481 – 26.044 – – (95.226) 72.299
Prejuízo do exercício – – – – – (636) (636)
Incorporação Sequoia Ecom 23.214 – – – – (25.107) (1.893)
Incorporação Sequoia Log S.A. (75.572) – 131.565 1.346 – (37.409) 19.930
Saldos em 31/12/2018 (reapresentado) 89.123 – 157.609 1.346 – (158.378) 89.700
Prejuízo do exercício – – – – – (7.146) (7.146)
Aumento de capital 350 – 6.650 – – – 7.000
Dividendos - ações preferenciais – – (4.269) – – – (4.269)
Plano de pagamento com base em ações – – – 1.059 – – 1.059
Saldos em 31/12/2019 (reapresentado) 89.473 – 159.990 2.405 – (165.524) 86.344

Diretoria
Fernando Stucchi - Diretor Financeiro Armando Marchesan - Diretor Presidente

Contador - Jonas Pires Pereira - CRC 1SP322424/O-2 
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se na sede da Companhia

Demonstrações dos fluxos de caixa 

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Controladora
Conso- 
lidado

2019 2018 2017 2019
Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Reapre- 
sentado

Resultado antes do IR e CS (16.783) (551) 2.909 (12.578)
Ajustes para conciliar o resultado antes do IR e CS
Depreciação e amortização 39.412 22.367 18.500 40.426
Resultado de equivalência patrimonial (12.451) – – –
Provisão para demandas judiciais 1.776 (2.352) (1.383) 1.776
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 28 1.641 (118) 28
Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida 31.610 14.157 16.254 31.753
Juros ativos sobre contrato de mútuo (520) – – (520)
Plano de pagamento com base de ações 1.059 – – 1.059
Baixa líquida de imobilizado 1.073 1.050 53 1.073
Rendimento de aplicação financeira restrita (331) – – (331)
Variações de ativos e passivos: Contas a receber (9.440) (23.681) (7.004) (7.663)
 Adiantamentos (596) 406 (830) (898)
 Impostos a recuperar (924) 1.362 347 (1.146)
 Despesas antecipadas (1.153) 250 (276) (1.177)
 Depósito judicial (166) (195) (147) (166)
 Demais contas a receber 1.045 1.329 (3.364) 158
 Fornecedores e operações de risco sacado 9.134 11.981 4.266 7.451
 Obrigações trabalhistas e tributárias 85 (4.174) (4.124) (1.344)
 Contas a pagar por aquisição de controladas (4.054) (4.783) (909) (4.054)
 Outros passivos 4.333 (6.517) (7.298) 571
 Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (15.926) (18.929) (11.629) (15.926)
 Pagamento de juros sobre arrendamentos (8.470) – – (8.563)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 18.740 (4.985) 5.247 29.929
Atividades de investimento
 Acréscimo de imobilizado e intangível (20.974) (8.909) (4.583) (21.559)
 Adiantamento para futuro aumento de capital (2.000) – – –
 Aquisição de investimento – (1.500) – –
 Pagamento por aquisição de controladas (51.158) (11.806) (24.045) (51.158)
 Caixa proveniente de empresas incorporadas 2.153 – – –
 Aquisição de controladas líquida de caixa adquirido – 33.056 773 1.067
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimento (71.979) 10.841 (27.855) (71.650)
Atividades de financiamentos
 Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 242.006 42.765 25.078 242.006
 Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal (137.162) (11.653) (5.519) (138.302)
 Amortização de arrendamentos - Principal (15.731) – – (16.125)
 Partes relacionadas 7.706 (6.953) (69) –
 Aumento de capital 7.000 – 520 7.000
 Aplicação financeira restrita (7.500) – – (7.500)
 Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais (4.269) – – (4.269)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 92.050 24.159 20.010 82.810
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 38.811 30.015 (2.598) 41.089
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 50.510 20.495 23.093 50.510
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 89.321 50.510 20.495 91.599

38.811 30.015 (2.598) 41.089

Proton Energy Participações S.A.
CNPJ/ME nº 27.373.249/0001-07 - NIRE nº 35.300.502.566

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 05/08/2020
Às 15hs, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 01, São Paulo, Capital. Convocação: 
Dispensada (§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, 
Gabriel Rocha Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de R$ 6.695.000,00 (seis milhões, seiscentos e 
noventa e cinco mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, com cancelamento  
de ações em quantidade correspondente ao valor da redução, restituindo-se aos acionistas, o valor 
correspondente as respectivas participações em moeda corrente nacional. Referida redução de capital  
tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja qualquer oposição; e (ii) Autorizar os Diretores 
a praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP 05/08/2020, 
Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Angico Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 23.881.499/0001-99 - NIRE nº 35.300.541.880

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 05/08/2020
Às 10h, na sede social, Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 05, São Paulo, Capital. Convocação: Dispensada 
(§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76). Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Gabriel Rocha 
Affonso Ferreira; e Secretário, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social de até de R$ 1.900,000,00 (um milhão e novecentos mil 
reais) por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, com cancelamento de ações em quantidade 
correspondente ao valor da redução, restituindo-se à única acionista, o valor correspondente em moeda 
corrente nacional. Referida redução de capital tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem que haja 
qualquer oposição; e (ii) Autorizar os Diretores a praticar qualquer ato relacionado à redução. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se a ata. SP 05/08/2020, Leonardo Augusto Pereira de Oliveira - Secretário da Mesa.

Cia. Lilla de Máquinas Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 61.139.622/0001-90 – NIRE nº 35.300.058.984

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020
Data, Hora e Local: 30/04/2020, 13:30 hs., sede social. Quórum: Totalidade. Mesa: Ciro de Campos Lilla, Presidente e 
Maria Silvia de Campos Lilla, Secretária. Aprovações: a) Relatório administração, balanço patrimonial, demonstrações 
financeiras e notas explicativas do exercício findo 31/12/2019. b) Não há dividendos a distribuir. c) Reeleita, mandato 
3 anos, Diretoria: Diretor Presidente, Ciro de Campos Lilla, RG. 3.936.285, CPF. 378.179.228-53 com remuneração 
para 2020 em até R$ 25.000,00 e Diretora sem designação específica, Maria da Glória Ferreira de Campos Lilla, RG. 
904.873 e CPF. 859.714.138-72 com remuneração para 2020 em até R$ 22.963,35 incluídos valores dos benefícios 
e verbas representação dos administradores (Artigo 152, Lei 6404/76, com modificações pela Lei 9457/97). Encer-
ramento: Lavrada, lida, aprovada e assinada no inteiro teor. São Paulo, 30/04/2020. Mesa e Acionistas: Ciro de 
Campos Lilla e Maria Silvia de Campos Lilla. Certidão da Jucesp: Registrado sob nº 253.268/20-5 em 10/07/2020.

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 Juliano Pereira, foi lhe apresentada, para
registro, a escritura de 30 de junho de 2020, do 15º Tabelião de Notas da Capital-SP
(livro 3062/págs. 175/177), pela qual THIAGO ANGELINOS, vendedor, RG nº 33.041.282-
6-SSP/SP, CPF nº 328.282.818-76, assistido por sua mulher KAROLINA NEBEN
CAPOBIANCO, analista de seguros, RG nº 33.355.415-2-SSP/SP, CPF nº 321.930.608-
00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei
6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Antonio Gomide nº 160,
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 prédio e respectivo terreno, medindo 8,00m de frente, 7,40m na
linha dos fundos, por 20,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, encerrando
a área total de 158,50m², situado na Rua Antonio Gomide nº 160, antiga Rua Oito nº
156, em Indianópolis – 24º Subdistrito, registrado sob o n° 01 na matrícula n° 165.324,
em data de 29 de julho de 2003, 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, 7° andar, das
9 às 16 horas. São Paulo, 05 de agosto de 2020. 06, 07 e 08/08

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS AGRONEGÓCIO DA 4ª, 5ª E 6ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO ISEC SECURITIZADORA S.A. 
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 4ª, 5ª e 6ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 11.4. do “Termo de 
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª, 5ª 
e 6ª Séries da 1ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”),a reunirem-se em 2ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRA, à realizar-se no dia 12 de agosto de 2020, às 10h00, de forma exclusiva-
mente digital, através do sistema Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março 
de 2020 e o Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020, e respeitando o disposto na Instrução 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, mediante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora e/ou 
Agente Fiduciário, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das medidas a serem adotadas, para alteração da 
data de vencimento do pagamento dos CDCA 0001/2018 e 002/2018CDCA (“CDCA”), para todo dia 1º de cada mês 
(“Novo Fluxo de Pagamento CDCA”) e consequentemente, alteração do vencimento dos Certifi cados de Recebíveis de 
Agronegócio (“CRA”) em circulação (“Novo Fluxo de Pagamento do CRA”), de modo que o vencimento dos pagamentos 
mensais (“PMTs”) passe a ser no segundo dia útil posterior ao pagamento do CDCA, tendo em vista a necessidade de 
adequação do fl uxo de pagamento do CDCA ao fl uxo de caixa da Cedente;  (ii) Caso não seja aprovada a ordem do dia 
acima, retifi car o fl uxo de pagamento dos CDCA 0001/2018 e 002/2018, em razão dos ajustes realizados no fl uxo de pa-
gamento do CRA, deliberado em assembleia realizada no dia 12/05/2020, bem como retifi car as datas de vencimentos do 
CRA Subordinado; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e ce-
lebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens acima.  A Secu-
ritizadora deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que a assembleia será instalada em primeira convocação com a 
presença dos Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 01(um) dos CRA em circu-
lação e, em segunda convocação, com qualquer número de presença. Toda a matéria submetida à deliberação dos titula-
res dos CRA deverá ser aprovada, em primeira convocação por no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titu-
lares dos CRA em circulação, e em segunda convocação, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares 
dos CRA presentes na Assembleia Geral. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado a cada 
um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de 
documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e 
CPF - dos signatários) para os e-mails: assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br e ges-
tao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos 
de um ano, por instrumento público ou particular com fi rma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada 
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a verifi ca-
ção dos poderes. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securi-
tizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, (“Agente Fiduciário”), com sede na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 202, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 01452-000 por e-mail, para as-
sembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefi duciario@vortx.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. 

São Paulo, 04 de agosto de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 07.587.384/0001-30

Edital de Convocação de Assembleia Geral dos Titulares de Certifi cados
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

Ficam convocados os senhores titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) em 
circulação da 1ª Série da 18ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora” e “CRA”, respectivamente), nos termos 
do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão de Certifi cados de 
Recebíveis do Agronegócio da Gaia Securitizadora S.A., lastreados em Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio 
Emitido pela FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.” (“Termo de Securitização”), a se reunirem em 1ª 
(primeira) convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar no dia 24 de agosto de 2020, às 
14 horas (“Assembleia”), exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação de forma presencial, conforme Instrução Normativa CVM nº 625/2020 (“ICVM 
625”), através das orientações descritas abaixo, a fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem 
do Dia: (a) a renúncia ao exercício do disposto nas cláusulas 5.10.2, itens (ii) e (iii) do Termo de Securitização, tendo 
em vista a reestruturação societária a ser implementada pela Summit Brazil Renewables, LLC, controladora do grupo 
da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. (“Devedora”), a qual será realizada por meio de uma 
incorporação reversa, na qual a Devedora irá incorporar a sua atual cotista majoritária, Summit Brazil Renewables 
Participações Ltda., conforme descrito em solicitação enviada pela Devedora à Emissora, com cópia para Simplifi c 
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), em 3 de agosto de 2020 
(“Solicitação”); (b) aprovar, nos termos indicados na Solicitação disponibilizada no site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/, 
a alteração da defi nição de “Summit”; e (c) autorizar a Emissora, o Agente Fiduciário e a Devedora a realizar a alteração 
dos documentos da operação, para padronização dos conceitos de acordo com o deliberado na presente assembleia. A 
Emissora ressalta que a Assembleia, em primeira convocação, será instalada com a presença de Titulares de CRA que 
representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRA em Circulação, sendo que, para a aprovação das matérias acima, 
serão necessários votos favoráveis de Titulares dos CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos 
Titulares dos CRA em Circulação presentes na Assembleia de Titulares de CRA. Em conformidade com a ICVM 625, o acesso 
à Assembleia será disponibilizado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem um correio eletrônico 
para juridico@grupogaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, com os documentos de representação, em 
até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Para fi ns de verifi cação da regular representação, serão aceitos como 
documentos de representação: (i) pessoa física – cópia digitalizada do documento de identidade com foto e assinatura 
do Titular dos CRA, ou caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração acompanhada 
do documento de identidade do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade 
do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a 
assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica; (ii) demais participantes: a) cópia do estatuto ou contrato social 
ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular 
dos CRA, e cópia digitalizada de documento de identidade do respectivo representante legal com foto e assinatura; 
b) caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, contendo sua 
assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com fi rma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou 
assinatura eletrônica. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à 
realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O 
Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução de voto com 
seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.
com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br até o horário da Assembleia, acompanhado dos documentos 
de representação indicados acima, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Após o 
horário de início da Assembleia, os Titulares dos CRA que tiverem sua presença verifi cada em conformidade com os 
procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. A emissora, o Agente Fiduciário 
e a Devedora permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares dos CRA no ínterim da presente 
convocação e da Assembleia. São Paulo, 4 de agosto de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1031339-69.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, 
etc.Faz saber a Alberto Tenorio Cavalcante CPF 040.784.128-82, que Condominio Edificio Residencial Pedra Branca ajuizou ação 
execução, para cobrança de R$ 17.037,98 (outubro/18), referente a cotas da unidade 141 - bloco 01, integrante do condomínio 
autor. Estando o executado em lugar incerto, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito 
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de 
mandado de penhora e avaliação de bens, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2019.      [05,06] 
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Gens Participações e Empreendimentos Ltda 
CNPJ/MF nº 02.114.788/0001-92 

 
Edital de Convocação para Assembleia Extraordinária de Quotistas 

São convocados os senhores sócios a se reunirem em Assembleia Extraordinária, que se realizará 
20.08.2020, às 09h00min, na Alameda Santos, 1.470, 9º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 
01418-100, a fim de deliberarem sobre a exclusão da sócia Thais Helena Ferreira de Souza Rocha e 
Silva, CPF/MF 261.758.678-23, da sociedade por fatos em negável gravidade. A sócia poderá apresentar 
defesa oral ou escrita. Outro sim também será deliberado inclusão  da sócia a Sra. Fany Zular Serson. 
Os fatos imputados à Sócia, caracterizadores de justa causa para exclusão, advém da ocorrência de 
fatos de inegável gravidade, que põem em risco a continuidade da empresa, consistentes na não 
prestação de contas sobre os recursos relacionados à empresa. São Paulo, 04 de agosto de 2020. 
Marcelo Hartmann OAB/SP 157.698. 

Essencis Soluções Ambientais S.A.
NIRE 35.300.371.780 - CNPJ nº 40.263.170/0001-83

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 19.05.2020.
Data, Hora, Local: 19.05.2020, às 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, Jaguaré, em São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Ciro Cambi Gouveia e Secretária: 
Patrícia Bicudo Barbosa. Deliberações Aprovadas: Reeleição da diretoria atual, permanecendo os seguintes membros em 
seus respectivos cargos, até 19.05.2022: (I) Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 22.289.381-3 SSP/
SP, CPF nº 285.441.418-70, residente em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente. (II) Eduardo Azzari, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 10.502.961 SSP/SP e CPF nº 022.747.558-50, domiciliado em São Paulo/SP, para o cargo de Dire-
tor sem Designação Especifi ca. Os diretores ora eleitos, declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19.05.2020. Acionista: Solví Participações S.A. (Celso Pedroso e Patrícia Bicudo Bar-
bosa). Diretores Reeleitos: Ciro Cambi Gouveia - Diretor Presidente; Eduardo Azzari - Diretor sem Designação Espe-
cifi ca. JUCESP nº 275.311/20-0 em 29/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 EPS - Empresa Paulista de Serviços S.A
 CNPJ: 61.244.034/0001-16 – NIRE: 35300017617

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 30 de Março de 2020.
Local: Sede social na avenida Vital Brasil, nº 177, sala 701, Butantã – São Paulo – São Paulo, CEP: 05.503-001. Convocação: 
Pessoal. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Publicações: Documentos da Administração - Ar-
tigo 133 da Lei 6.404/76, publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo na data de 30/05/2019 e no jornal O Dia na data 
de 30/05/2019. Mesa Diretora: Presidente - Franklin Kuperman, Secretário – Roldão Dias de Souza. Preliminares: Assembleia 
instalada regularmente, conforme disposto na Lei 6.404/76 artigo 124 e seus parágrafos. Ordem do Dia: Na Ordinária: 1) 
Discussão e aprovação do relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstração fi nanceiras relativas ao exercício encerrado 
em 31.12.2019. 2) Fixação dos honorários da diretoria para o exercício de 2020. 3) Deliberação sobre instalação de conselho 
fi scal. Ordem do Dia na Extraordinária: 1) Eleição da diretoria para o triênio 2020 à 2023. Ordem dos Trabalhos: Na 
Ordinária: Relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstração fi nanceiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019, 
discutidos, votados e aprovados. 1/1) Aprova que o resultado do exercício permaneça na conta de Lucros Acumulados. 2) Fixados 
pela Assembleia os honorários da diretoria, até o limite legal estabelecido pela legislação aplicável, fi cando a critério da diretoria 
o seu pagamento. 3) Deliberada e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício, ressalvado o direito 
de qualquer acionista requerê-lo futuramente na forma e condições da Lei e dos Estatutos. Ordem dos Trabalhos: Na Ex-
traordinária 1) Foi realizada a Reeleição da Diretoria, que após votação regular, determinada pelo Sr. Presidente, foram reelei-
tos os seguintes membros, para o próximo triênio com mandato até 30/04/2023: Diretoria: Para Diretor Presidente: Frank-
lin Kuperman, brasileiro, casado, empresário, com endereço à Rua Júlio Kuperman, 292 – Embu das Artes - São Paulo - S.P, porta-
dor da cédula de identidade R.G. 2.805.005 SSP e do C.P.F. 045.493.768-72; Para Diretora Adjunta: Selma Guarinon Kuperman, 
brasileira, casada, empresária, com endereço à Rua Júlio Kuperman, 292 – Embu das Artes - São Paulo - S.P., portadora da cédu-
la de identidade R.G. 3.176.189 SSP e do C.P.F. 055.204.528-49. Permanecerá vago o cargo de Diretor Administrativo. Declaração 
de desimpedimento arquivado na sede da companhia. Foram fi xados pela Assembleia os honorários da Diretoria até o limite 
legal estabelecido pela legislação aplicável, fi cando a critério da Diretoria a sua distribuição. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido 
lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Embu, 30.03.2020. Presidente da Mesa - Franklin Kuperman, Secretário da 
Mesa – Roldão Dias de Souza. Acionistas - Franklin Kuperman, Selma Guarinon Kuperman, GTP-Treze Listas Segurança e Vigi-
lância Ltda. por seu representante Sr. Franklin Kuperman. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. Franklin Ku-
perman, Walkiria Hashimoto Bueno. JUCESP nº 271.657/20-0 em 23.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Editora Schwarcz S.A.
CNPJ/ME nº 55.789.390/0001-12  –  NIRE 35.300.418.654

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de fevereiro de 2020
1. Data, Hora e Local: realizada às 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2020, na sede social da Editora 
Schwarcz S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 702, 
Conjuntos 11/31/32/41/42, Itaim Bibi, CEP 04532-002 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensa-
das as formalidades de convocação, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, 
em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assi-
naturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Schwarcz; 
Secretária: Sra. Lilia Katri Moritz Schwarcz. 4. Ordem do Dia: (i) discussão e deliberação sobre o aumento da 
composição da Diretoria da Companhia para até 6 (seis) diretores; (ii) discussão e deliberação sobre os ter-
mos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação, celebrado nesta data, para incorporação, pela 
Companhia, de Jorge Zahar Editor Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
de Rio de Janeiro, na Rua Marquês de São Vicente, nº 99, sala 101, CEP 22451-041, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 28.997.872/0001-95 (“JZE”) (“Protocolo e Justificação”); (iii) ratificação da nomeação e contratação 
da GF Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/ME sob nº 10.448.113/0001-08, e no Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025248/O-6, com sede em Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cincinato Braga, 321, 9º andar, Bela Vista, CEP 01333-010 (“Empresa 
Avaliadora”), designada para elaboração do laudo de avaliação da JZE (“Laudo de Avaliação”); (iv) discus-
são e aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora, datado de 31 de janeiro de 2020; 
(v) discussão e deliberação sobre a incorporação da JZE pela Companhia; e (vi) autorização aos diretores da 
Companhia a praticarem todos os atos e tomarem as providências necessárias à implementação e formalização 
das deliberações propostas. 5. Deliberações: após ampla discussão, os acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia resolveram: (i) ratificar que esta ata de Assembleia Geral Extraordinária será 
lavrada em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovar o aumento da com-
posição da Diretoria da Companhia para até 6 (seis) diretores; (iii) em razão da deliberação prevista no item 
(ii) acima, alterar o Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 12. A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) até 6 (seis) diretores, eleitos pelo Conselho de 
Administração para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor 
Financeiro, e os demais, Diretores sem designação específica.”; (iv) aprovar, sem qualquer ressalva, o Protocolo 
e Justificação, celebrado nesta data, cuja cópia passa a constituir parte integrante do presente instrumento como 
Anexo I; (v) ratificar a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora como empresa especializada responsá-
vel pela elaboração do Laudo de Avaliação; (vi) aprovar, sem qualquer ressalva, o Laudo de Avaliação preparado 
pela Empresa Avaliadora, datado de 31 de janeiro de 2020, cuja cópia passa a constituir parte integrante do pre-
sente instrumento como Anexo II; (vii) aprovar, sem qualquer ressalva, a incorporação da JZE pela Companhia, 
com a consequente extinção da JZE, nos termos do artigo 1.118 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, 
sendo ela sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações, consignando ainda que, nos termos 
do Protocolo e Justificação, não haverá aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação; e 
(viii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização da incorporação 
ora aprovada. 6. Encerramento: após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes: 
Luiz Schwarcz, Lilia Katri Moritz Schwarcz e Penguin Random House Limited (p.p. Eckart Spielkamp e Jackson 
Ribeiro Junior). Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro 
de 2020. Lilia Katri Moritz Schwarcz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 213.712/20-9 em 
22/06/2020. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Editora Schwarcz S.A.
CNPJ nº 55.789.390/0001-12  –  NIRE 35.300.418.654

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de março de 2020, às 10 horas, no escritório da Editora Schwarcz S.A. 
(“Companhia”), na Rua Bandeira Paulista, 702, Conjuntos 11/31/32/41/42, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da 
Lei nº 6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Luiz 
Schwarcz; Secretária: Lilia Katri Moritz Schwarcz. 4. Deliberações: 4.1. Por unanimidade de votos dos acio-
nistas presentes, sem quaisquer reservas, registrar que a ata que se refere a esta assembleia geral ordinária 
será lavrada em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Por unanimidade de 
votos e sem reservas, após exame e discussão pelos acionistas, aprovar, sem ressalvas, o relatório anual da 
administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício so-
cial da Companhia findo em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 17/04/2020, na página 130 (73), no jor-
nal “Diário Oficial Empresarial”, e em 17/04/2020, na página 7, Jornal O DIA SP. 4.3. Consignar, neste ato, que 
acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia consideraram sanada a inobservância 
dos prazos de publicação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 133, §4º da Lei nº 6.404/76. 4.4. Por unanimidade de votos e sem 
reservas, aprovar a proposta da administração da companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exer-
cício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R$ 613.253,02 (seiscentos e treze mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e dois centavos), tal como formulada pela administração da Companhia, da seguinte forma; 
I. R$ 30.662,65 (trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para constituição da 
Reserva Legal, equivalente a 5% do lucro líquido acima indicado; II. R$ 145.647,59 (cento e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) 25%, refere-se aos dividendos mínimo obriga-
tório do lucro líquido do exercício de 2019 destinado, serão registrado em conta de reservas especial, e se não 
absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir 
a situação financeira da Companhia; III. R$ 436.942,78 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e 
dois reais e setenta e oito centavos) restantes serão retidos, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, conforme 
orçamento de capital elaborado pela administração da Companhia. 4.5. Por unanimidade de votos dos acionistas 
presentes, sem quaisquer reservas, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme proposta da administração da Companhia, nos 
termos do Artigo 152 da Lei nº 6.404/76, no montante total de até R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos 
mil reais), cabendo ao Conselho de Administração determinar a sua distribuição individual. 5. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e 
pelos acionistas presentes à Assembleia. 6. Assinaturas: Mesa: Luiz Schwarcz - Presidente; Lilia Katri Moritz 
Schwarcz - Secretária. Acionistas Presentes: Penguin Random House Limited, p. Jackson Ribeiro Junior e 
Eckart Spielkamp; Luiz Schwarcz, Lilia Katri Moritz Schwarcz. Certifico que a presente confere com o origi-
nal lavrado no livro próprio. Lilia Katri Moritz Schwarcz - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob 
nº 194.409/20-0 em 03/06/2020. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

Editora Schwarcz S.A.
CNPJ nº 55.789.390/0001-12  –  NIRE 35.300.418.654

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de março de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 06 de março de 2020, às 15 horas, por meio de conferência telefônica, nos ter-
mos do Artigo 11, §2º do Estatuto Social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em face da presença da totalidade dos Conselheiros em exercício, na forma facultada pelo Artigo 11, 
§3º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Markus Franz-Josef Dohle; 
Secretário: Luiz Schwarcz. 4. Deliberações: 4.1. Por unanimidade de votos e sem reservas, após exame e 
discussão, aprovar o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2019, rubricados pela mesa, ficam arquivados na sede da 
Companhia; 4.2. Por unanimidade de votos e sem reservas, aprovar a proposta da administração da compa-
nhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no valor 
total de R$ 613.253,02 (seiscentos e treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), tal como 
formulada pela administração da Companhia, da seguinte forma; 4.2.1. R$ 30.662,65 (trinta mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para constituição da Reserva Legal, equivalente a 5% do 
lucro líquido acima indicado; 4.2.2. R$ 145.647,59 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta e nove centavos) 25%, refere-se aos dividendos mínimo obrigatório do lucro líquido do exer-
cício de 2019 destinado, serão registrado em conta de reservas especial, e se não absorvidos por prejuízos 
em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da 
Companhia. 4.2.3. R$ 436.942,78 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e se-
tenta e oito centavos) restantes serão retidos, na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, conforme orçamento 
de capital elaborado pela administração da Companhia. 4.3. Aprovar o pagamento de bônus pela Companhia 
aos membros da Diretoria da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
a ser pago até 31/03/2020. 4.4. Aceito o pedido de renúncia do Sra. Elisa Marcia Pinto Braga, do cargo de 
Diretora sem designação específica da Companhia, conforme carta de 24/07/2018. 4.5. Por unanimidade de 
votos, sem reservas, registrar, a eleição para os cargos vagos o Diretor Financeiro o Sr. Marcelo Antonio Silva 
Santucci, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 27.753.544-X SSP/SP e do CPF nº 222.582.378-23; 
e para os cargos de Diretor sem designação especifica a Sra. Julia Moritz Schwarcz, brasileira, solteira, editora, 
portadora do RG nº 30.063.816-4 SSP/SP e do CPF nº 220.362.448-58; e o Sr. Otavio Maciel Marques da 
Costa, brasileiro, solteiro, Publisher, portador do RG nº 33.540.145-4 SSP/SP, e do CPF nº 296.670.498-50, os 
cargos eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras da Companhia relativas ao exercício social de 2020. 4.6. Em face da deliberação ora aprovada, ficando a 
Diretoria com a seguinte composição: (I) Diretor Presidente - Luiz Schwarcz, brasileiro, casado, editor, portador 
do RG nº 2.990.580-1 SSP/SP, e do CPF nº 011.759.578-01; (II) Diretor Financeiro - Marcelo Antonio Silva 
Santucci, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 27.753.544-X SSP/SP e do CPF nº 222.582.378-23; 
e (III) Diretores sem designação específica - Matinas Suzuki Junior, brasileiro, casado, jornalista, portador 
do RG nº 6.992.632 IIRGD/SP, e do CPF nº 020.515.518-98; Lilia Katri Moritz Schwarcz, brasileira, casada, 
professora, portadora do RG nº 9.496.842-1 SSP/SP, e do CPF nº 063.818.538-67; Julia Moritz Schwarcz, 
brasileira, solteira, editora, portadora do RG nº 30.063.816-4 SSP/SP e do CPF nº 220.362.448-58; e Otavio 
Maciel Marques da Costa, brasileiro, solteiro, Publisher, portador do RG nº 33.540.145-4 SSP/SP, e do 
CPF nº 296.670.498-50, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial à 
Rua Bandeira Paulista, 702 - Conjunto 32 - Itaim Bibi - CEP: 04532-002, e todos com mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
de 2020. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assina-
da pelos membros da Mesa e pelos Conselheiros presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Markus Franz-Josef 
Dohle - Presidente; Luiz Schwarcz - Secretário. Conselheiros Presentes: Markus Franz-Josef Dohle; Luiz 
Schwarcz; Lilia Katri Moritz Schwarcz; Anke Steinecke; e Daulins Reni Emilio. Certifico que a presente con-
fere com o original lavrado no livro próprio. Luiz Schwarcz - Secretário. JUCESP - Certifico que foi registrado sob 
nº 233.157/20-7 em 08/07/2020. (a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.
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Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
CNPJ/ME 07.658.098/0001-18 - NIRE 35.300.382.846

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12/05/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 12/05/2020, às 15 horas, na sede social da Qualicorp Administradora de 
Benefícios S.A. sociedade anônima de capital fechado, com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor 
Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme registro e assinatura 
constante no Livro de Presença de Acionistas, a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.,
sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 
365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93, com seu atos constitutivos 
arquivados perante a JUCESP/NIRE 35.300.379.560, neste ato representada nos termos do seu 
Estatuto Social, por seus Diretores, Sr. Pablo dos Santos Meneses, brasileiro, casado, professor, RG 
nº 11.537.396-1 (Detran/RJ), CPF/ME nº 054.737.437-22, e Sr. Elton Hugo Carluci, brasileiro, casado, 
contador, RG nº 32.792.569-3 (SSP/SP), CPF/ME nº 222.707.058-74, ambos domiciliados em São 
Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Doutor Plínio Barreto, n° 365, parte, Bela Vista, São Paulo/
SP, CEP 01.313-020. 3. Composição da Mesa: Presidente: Elton Hugo Carluci; e Secretário: Pablo 
dos Santos Meneses. 4. Ordem do Dia: A Assembleia Geral da Companhia foi instalada para 
examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 4.1. A destituição da Sra. Grace Cury 
de Almeida Gonçalves Tourinho dos cargos de Diretora Financeira e Diretora Operacional da 
Companhia; 4.2. A eleição do Sr. Pablo dos Santos Meneses para o cargo de Diretor Sem Designação 

4.3. Tomar conhecimento sobre a alteração do endereço comercial do Diretor Presidente, 
Sr. Bruno Ferreira Blatt; 4.4. 4.5. A nomeação do Sr. 

perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em substituição à Sra. Grace Cury de 
Almeida Gonçalves Tourinho; e 4.6. A autorização da prática, pela Diretoria e/ou procuradores da 
Companhia, de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas com 

5. Deliberações: Após examinados e discutidos os itens constantes da Ordem do Dia, a 
acionista deliberou, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Aprova a destituição 
da Sra. Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, brasileira, casada, economista, RG nº 
2.487.626-72 (SSP-BA), CPF/ME nº 387.797.575-53, dos cargos de Diretora Financeira e Diretora 
Operacional da Companhia, permanecendo o cargo de Diretor Financeiro interinamente vago até 
ulterior deliberação da acionista. 5.2. Aprova a eleição do Sr. Pablo dos Santos Meneses, brasileiro, 
casado, professor, RG nº 11.537.396-1 (Detran/RJ), CPF/ME nº 054.737.437-22, domiciliado em São 
Paulo/SP, com escritório em São Paulo/SP, na Rua Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 
01.313-020, para o cargo de Diretor Sem Designação Espec  da Companhia; 5.2.1. O Diretor, ora 
eleito, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes, previstos em lei, que o 
impeça de exercer a atividade empresária, bem como que cumpre todos os requisitos previstos no 
Artigo 147, da Lei das S.A., conforme alterada, para a sua investidura como Diretor da Companhia, e 
que tomará posse em seu cargo mediante a assinatura de Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas da 
Diretoria da Companhia. O mandato do Diretor eleito se encerrará na eleição de seu respectivo 
sucessor, na Assembleia Geral da Companhia de 2021, ou até que venha a ser substituído. 5.2.2. 
Adicionalmente, o Diretor, ora eleito, (i) declara preencher todos os requisitos exigidos pela Resolução 
Normativa nº 311, de 1º de novembro de 2012, da ANS (“RN ANS nº 311”) e demais legislações 
pertinentes em vigor, e não estar enquadrado nas restrições descritas no Artigo 3º, da RN ANS nº 311, 

comunicar à ANS sua nomeação, nos termos do Artigo 4º, da RN ANS nº 311; e (iii) assina o Termo de 
Responsabilidade perante a ANS (Anexo I, da RN ANS nº 311), conforme exigência constante do Artigo 
8º, da RN ANS nº 311. 5.3. Toma conhecimento da alteração do endereço comercial do Diretor 
Presidente, Sr. Bruno Ferreira Blatt, o qual passa da cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do 
Passeio, nº 42 - 5º andar, Centro, CEP 20021-290, para cidade e Estado de São Paulo, na Rua Doutor 
Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020, e aprova promover as devidas atualizações, 
conforme aplicável. 5.4. Em virtude das deliberações constantes dos itens 5.1., 5.2. e 5.3., acima, 

membros: a) Sr. Bruno Ferreira Blatt, brasileiro, casado, desenhista industrial, RG nº 10.108.832-6 
IFP/RJ, CPF/ME nº 078.894.157-70, para o cargo de Diretor Presidente; b) Sra. Rosangela Martins de 
Souza, brasileira, casada, contadora, RG nº 16.462.715-7 (SSP/SP), CPF/ME nº 077.789.578-17, para 
o cargo de Diretora Sem Designação ; c) Sr. Elton Hugo Carluci, brasileiro, casado, 
contador, RG nº 32.792.569-3 (SSP/SP), CPF/ME nº 222.707.058-74, para o cargo de Diretor Sem 
Designação ; e d) Sr. Pablo dos Santos Meneses, brasileiro, casado, professor, RG nº 
11.537.396-1 (Detran/RJ), CPF/ME nº 054.737.437-22, para o cargo de Diretor Sem Designação 

; todos domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua 
Doutor Plínio Barreto, nº 365, parte, Bela Vista, CEP 01.313-020. 5.5. Em decorrência da alteração dos 
membros da Diretoria da Companhia, conforme deliberações constantes dos itens acima, a Sra. Grace 
Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, brasileira, casada, economista, RG nº 2.487.626-72 (SSP-
BA), CPF/ME nº 387.797.575-53, foi destituída do cargo de Diretora Financeira e Diretora Operacional 
e, portanto, também deixa de ser a Representante Legal da Companhia perante a ANS. Dessa forma, 
aprova a nomeação, como Representante Legal da Companhia perante a ANS, nos termos da RN ANS 
nº 311, do Sr. Elton Hugo Carluci, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.792.569-3 (SSP-SP), CPF/
ME nº 222.707.058-74, domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, Rua 
Doutor Plínio Barreto, n° 365, parte, Bela Vista, CEP 01.313-020, atualmente Diretor Sem Designação 

5.5.1. O Sr. Elton Hugo Carluci, presente à reunião, (i) manifesta sua concordância com 
sua nomeação como Representante Legal da Companhia perante a ANS; e (ii) declara preencher todos 
os requisitos exigidos pela RN ANS nº 311 e demais legislações pertinentes em vigor, e não estar 
enquadrado nas restrições descritas no Artigo 3º, da RN ANS nº 311, para o exercício do cargo de 

compromete-se a comunicar à ANS sua nomeação, nos termos do Artigo 4º, da RN ANS nº 311; e (iv) 
assina o Termo de Responsabilidade perante a ANS (Anexo I, da RN ANS nº 311), conforme exigência 
constante do Artigo 8º, da RN ANS nº 311. 5.6. Aprova a prática, pela Diretoria e/ou procuradores da 
Companhia e de suas controladas, de todos os atos que forem necessários à efetivação das 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da 
palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual 
foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.. Assinaturas: Mesa: 
Presidente: Elton Hugo Carluci; Secretário: Pablo dos Santos Meneses. Acionista: Qualicorp 
Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (representada por seus Diretores, Sr. Elton Hugo Carluci e 

12/05/2020. Mesa: Elton Hugo Carluci - Presidente; Pablo dos Santos Meneses - Secretário. JUCESP 
nº 257.514/20-0 em 20/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Inflação para
famílias de renda
mais baixa fica

em 0,50%
em julho

O Índice de Preços ao Consu-
midor – Classe 1 (IPC-C1), que
mede a variação da cesta de con-
sumo de famílias brasileiras com
renda até 2,5 salários mínimos,
registrou inflação de 0,50%. A taxa
ficou acima do 0,33% de junho.
Segundo os dados, divulgados na
quarta-feira, (5) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), o IPC-C1
acumula taxa de inflação de 3,08%
em 12 meses.

O IPC-C1 também ficou acima
das taxas registradas pelo Índice
de Preços ao Consumidor – Bra-
sil (IPC-BR), que mede a variação
da cesta de consumo para todas
as faixas de renda, e que teve in-
flações de 0,49% em julho e de
2,40% em 12 meses.

De junho para julho, quatro
das oito classes de despesa com-
ponentes do índice registraram
alta em suas taxas de variação:
habitação (de 0,07% em junho
para 0,90% em julho), saúde e
cuidados pessoais (de 0,11% para
0,54%), transportes (de 1,03%
para 1,12%) e despesas diversas
(de 0,10% para 0,25%).

Por outro lado, quatro grupos
tiveram queda na taxa de junho
para julho: alimentação (de 0,53%
para 0,13%), comunicação (de
0,72% para 0,40%), educação, lei-
tura e recreação (de -0,37% para -
0,61%) e vestuário (de -0,10%
para -0,25%).

O IPC-C1 é calculado com
base em preços coletados em sete
capitais brasileiras: São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasí-
lia, Porto Alegre, Recife e Salva-
dor. (Agência Brasil)



Ministro sugere doação de livros a
pobres em vez de isenção a editoras
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O Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) do Paraná
em 2019 atingiu R$ 97,7 bi-
lhões, maior valor nominal já re-
gistrado na série. Na comparação
com o VBP de 2018, que foi de
R$ 89,78 bilhões, o resultado re-
presenta um ganho real de 3%, e
um crescimento nominal – sem
os descontos da inflação -, de 9%.

As informações são do Depar-
tamento de Economia Rural (De-
ral) da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento.

Os números preliminares,
correspondentes aos valores
reais, representam o fatura-
mento bruto dos produtores
com a comercialização da sa-
fra 2018/19, incluindo cerca
de 350 produtos da agropecu-
ária e o desempenho das regi-
ões e municípios paranaenses.

As regiões com maior parti-
cipação no VBP em 2019 fo-
ram, respectivamente, Oeste
(23%), Norte (14%), Sudoeste
(12%) e Noroeste (9%).

Na avaliação do chefe do

Deral, Salatiel Turra, o resulta-
do recorde se deve principal-
mente aos preços, já que a pro-
dução de algumas culturas, como
a soja, não correspondeu às es-
timativas iniciais. Outro fator que
contribuiu positivamente foi a di-
versificação característica da agro-
pecuária paranaense. “O Paraná tem
pequenos e médios produtores
cada vez mais capacitados para pro-
duzir melhor e em maior quantida-
de. Isso também é reflexo da as-
sistência técnica, ações da Secre-
taria e do empenho dos trabalha-
dores do campo”, diz.

O secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, lembra que o
valor vai ajudar a compor o Fun-
do de Participação dos Municí-
pios. “São números relevantes
que expressam a grandeza do
agro paranaense”, afirma. Se-
gundo Ortigara, em 2020 os nú-
meros devem ser ainda mais ex-
pressivos, porque o agronegócio,
na contramão de outros setores
da economia brasileira, está em

crescimento. “Nossa expectativa
é de que, com a grandeza da safra
de grãos e o crescimento consis-
tente no setor da pecuária, os
números do VBP poderão supe-
rar R$ 110 bilhões”.

Segundo a técnica do Deral
responsável pela compilação
dos dados, Larissa Nahirny, a di-
vulgação do relatório final está
prevista para o mês de setembro.
“Até a primeira semana de se-
tembro os municípios podem
entrar com recursos para revisão
dos números”, diz. Ela destaca
que este é o primeiro ano em que
os ofícios serão enviados às pre-
feituras via protocolo digital, o
que ajuda a agilizar a troca de
informações entre Estado e mu-
nicípios e conferir mais trans-
parência ao processo.

De maneira geral, os produ-
tos da pecuária paranaense lide-
ram a participação no VBP. De
acordo com Larissa, eles foram
beneficiados pelos preços regis-
trados no período impulsiona-
dos tanto pela demanda interna

como externa.
Metade do faturamento do

Estado em 2019 veio desses
itens, enquanto que no ano ante-
rior a participação era de 47%.
Somados, os produtos do grupo
renderam R$ 48,46 bilhões em
2019, um crescimento real de
9%. As exportações de carnes
contribuíram para o resultado, já
que tiveram um aumento de 9%
no faturamento e 5% no volume
em 2019 na comparação com
2018. “Cerca de 21% das prote-
ínas animais que o Paraná expor-
tou tiveram a China como desti-
no”, diz a técnica do Deral.

Os grãos e outras grandes
culturas representam 39% do
valor total, com faturamento de
R$ 38,39 bilhões. Os produtos
florestais (R$ 4,4 bilhões) e o
grupo das hortaliças (R$ 4,6 bi-
lhões) participam com 5% do
VBP estadual, enquanto as fru-
tas (R$ 1,6 bilhão) correspon-
dem a 2%. (AENPR)VBP do
Paraná em 2019 bate recorde e
soma R$ 97,7 bilhões

VBP do Paraná em 2019 bate
recorde e soma R$ 97,7 bilhões

A ampliação de programas
sociais que doem livros a pes-
soas mais pobres pode substituir
a isenção a editoras, defendeu na
quarta-feira, (5) o ministro da
Economia, Paulo Guedes, em
audiência na Comissão Mista da
Reforma Tributária. O ministro
disse que a doação direta de li-
vros é mais eficiente que a con-
cessão de benefícios fiscais a
editoras.

“Vamos dar o livro de graça
para o mais frágil, para o mais
pobre. Eu também, quando com-
pro meu livro, preciso pagar meu
imposto. Então, uma coisa é você
focalizar a ajuda. A outra coisa é
você, a título de ajudar os mais
pobres, na verdade, isentar gente
que pode pagar”, disse o minis-
tro ao responder o deputado
Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

Guedes não explicou se o
governo estuda estímulos para a
doação direta de livros. Desde
2004, uma lei isenta as empre-
sas envolvidas na produção de
livros do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribui-

ção para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins). Pela
proposta de reforma tributária da
equipe econômica, o benefício
seria extinto para dar lugar à Con-
tribuição sobre Bens e Serviços
(CBS), com alíquota de 12%.

Ao defender a ampliação dos
programas de transferência de
renda, Guedes ressaltou que as
camadas de menor renda estão
mais preocupadas em comprar
comida do que comprar livros.
Segundo ele, isso está demons-
trado com o interesse no auxílio
emergencial durante a pandemia.

“Ele [o deputado Marcelo
Freixo] está preocupado natural-
mente com as classes mais bai-
xas. Estas, se nós aumentarmos
o Bolsa Família, atenderemos
também. Agora, eu acredito que
eles, num primeiro momento,
quando fizeram o auxílio emer-
gencial, estavam mais preocupa-
dos em sobreviver do que em fre-
quentar as livrarias que nós fre-
quentamos”, declarou Guedes.

A proposta da equipe econô-
mica provocou críticas de enti-

dades do setor de livros, como a
Câmara Brasileira do Livro e o
Sindicato Nacional dos Editores
de Livros (SNEL), que lançaram
um manifesto em defesa da
isenção para as editoras. Segun-
do as entidades, a elevação do
preço dos livros decorrente da
alíquota de 12% não resolverá os
problemas tributários do país.

Transações eletrônicas
Guedes disse que o debate

sobre a recriação de um tributo
sobre transações eletrônicas
não pode ser “interditado”. Se-
gundo ele, não pode haver um
“absolutismo”, nem da equipe
econômica, nem dos parlamen-
tares e de quaisquer outros ato-
res políticos.

“Ninguém tem o direito de
interditar o debate. Nem o mi-
nistro pode querer impor um im-
posto que a sociedade não quei-
ra, nem o relator, o presidente
da Câmara, o presidente do Se-
nado, o presidente da Repúbli-
ca, pode impedir o debate sobre
qualquer imposto”, afirmou.

Para o ministro, o eventual
tributo sobre transações eletrô-
nicas não é regressivo (prejudi-
ca os mais pobres e beneficia os
mais ricos). Segundo ele, as ca-
madas de menor renda conso-
mem mais bens, enquanto as par-
celas mais ricas consomem mais
serviços eletrônicos. Guedes
disse que um aumento de R$ 10
no Bolsa Família é mais que su-
ficiente para compensar o im-
pacto do novo tributo sobre os
mais pobres.

“Se pegar um pobre, que ga-
nha R$ 200 hoje de Bolsa Famí-
lia, e falar de um imposto de
0,2%, são R$ 0,40. Não dá para
o rico se esconder atrás do po-
bre dizendo que esse imposto é
regressivo se você fizer um au-
mento no Bolsa Família. Mas
tem muito rico escondido atrás
do pobre. O rico é quem mais
faz transação, mais consome
serviço digital, serviço de saú-
de, de educação, lancha, barco,
caviar, e está isento, e se escon-
de atrás do pobre”, disse.
(Agência Brasil)

O Senado aprovou na quar-
ta-feira, (5) o Projeto de Lei
735/2020, que estabelece me-
didas de socorro financeiro
aos agricultores familiares. O
projeto passou primeiro pela
Câmara e foi aprovado pelo
Senado sem alterações. Ele
segue para sanção do presiden-
te da República, que pode san-
cionar o projeto ou vetá-lo,
todo ou em parte.

O projeto traz, entre seus
principais dispositivos, a pre-
visão do pagamento de cinco
parcelas de R$ 600 a título
de auxílio aos agricultores
familiares. Além disso, o
projeto também prevê um
fomento emergencial de in-
clusão produtiva rural, um
pagamento de R$ 2,5 mil,
em parcela única, por uni-
dade familiar. Para a mulher
agricultora familiar, a trans-
ferência será de R$ 3 mil.

O auxílio de R$ 600 só
será pago àqueles que não te-
nham sido beneficiados pelo
auxílio emergencial do gover-
no. O agricultor familiar não
pode ter emprego formal, nem

Senado aprova auxílio
financeiro para

 agricultores familiares
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receber outro benefício previ-
denciário, exceto Bolsa Famí-
lia ou seguro-defeso, e deve ter
renda familiar de até meio sa-
lário mínimo (R$ 522,50) ou
renda familiar total de até três
salários mínimos.

Outro ponto do projeto
concede o auxílio Garantia-
Safra, automaticamente, a to-
dos os agricultores familiares
aptos a receber o benefício
durante o período de calami-
dade pública, condicionado à
apresentação de laudo técnico
de vistoria municipal compro-
vando a perda de safra. O Ga-
rantia-Safra assegura ao agri-
cultor familiar o recebimento
de um auxílio pecuniário, por
tempo determinado, caso per-
ca sua safra em razão de seca
ou excesso de chuvas.

O texto também institui li-
nhas de crédito rural no âmbi-
to do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf). Podem se
beneficiar das medidas agri-
cultores com renda familiar
mensal de até três salários mí-
nimos. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Caixa manterá calendário de saque do
FGTS mesmo após fim da MP 946

A Caixa Econômica Federal
garantiu que manterá o calendá-
rio de saque emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), mesmo com a
perda de validade da Medida
Provisória 946, que permitiu o
saque do benefício.

A MP 946, que deveria ter
sido votada até terça-feira, (4),
foi retirada de pauta, após pe-
dido feito pelo líder do gover-
no, Vitor Hugo (PSL-GO) e,
com isso, perdeu a validade.
Um novo projeto de lei será
enviado ao Congresso Nacio-
nal nos próximos dias para re-

gulamentar novamente o saque
emergencial.

“A Caixa, na qualidade de
agente operador do FGTS, es-
clarece que, com base no prin-
cípio constitucional da seguran-
ça jurídica, mantem o cronogra-
ma do saque emergencial do
FGTS até o fim do prazo de pa-
gamento estabelecido pela MP
946/20, conforme anunciado
anteriormente”, informou a as-
sessoria do banco público.

A decisão de não votar a MP
946 foi tomada pela base de
apoio do governo no Legislati-
vo depois do texto ter sido al-

terado pelo Senado, que am-
pliou a movimentação da tota-
lidade dos recursos da conta
vinculada ao FGTS pelo traba-
lhador que tenha pedido demis-
são ou sido demitido sem justa
causa, entre outras flexibiliza-
ções. Com isso, pelos cálculos
do Ministério da Economia,
haveria um impacto adicional de
R$ 120 bilhões no fundo, cu-
jos recursos são a principal fon-
te de financiamento da casa
própria no país.

Até agora, a Caixa creditou
o saque emergencial do FGTS
para os trabalhadores nascidos

de janeiro a junho. Ainda falta a
liberação dos saques para quem
nasceu entre julho e dezembro.
Ao todo, o governo pretende in-
jetar R$ 37,8 bilhões na econo-
mia, beneficiando cerca de 60
milhões de trabalhadores. Pelas
regras originais da MP que per-
deu a validade, o valor do saque
é de até R$ 1.045, consideran-
do a soma dos valores de todas
contas ativas ou inativas com
saldo no FGTS. Cada trabalha-
dor tem direito a receber até um
salário mínimo (R$ 1.045) de
todas as contas ativas e inativas
do fundo. (Agência Brasil)

Justiça bloqueia R$ 11,3 milhões de
Alckmin em inquérito sobre caixa 2

A justiça eleitoral deter-
minou, em São Paulo, o blo-
queio dos bens do ex-gover-
nador  Geraldo Alckmin  e
mais dois acusados em um
processo sobre doações ile-
gais  de campanha.  O juiz
e le i to ra l  Marco  An ton io
Martin Vargas determinou o
sequestro de valores em con-
tas bancárias e imóveis no va-
lor de R$ 11,3 milhões.

O montante corresponde ao
que o Grupo Odebrecht repas-
sou, segundo as investigações,
ilegalmente às campanhas elei-

torais de Alckmin em 2010 e
2014. De acordo com o inqué-
rito da Polícia Federal, as infor-
mações foram repassadas por
executivos do grupo empresari-
al em acordos de delação premi-
ada e depois confirmadas com
apreensão dos registros dos sis-
temas de comunicação interna da
empresa.

Extratos bancários que cons-
tam no processo indicam que,
entre abril e outubro de 2014, o
grupo repassou ilegalmente R$
9,3 milhões para as campanhas
de Alckmin em 11 pagamentos,

através de um esquema que en-
volveu doleiros e empresas
offshore. Em 2010, o ex-gover-
nador recebeu, ainda segundo a
investigação, R$ 2 milhões, tam-
bém fora da contabilidade oficial
de campanha, o que configura o
chamado caixa 2.

Na Justiça, Alckmin respon-
de por corrupção passiva, falsi-
dade ideológica eleitoral e lava-
gem de dinheiro.

Outro lado
A defesa de Alckmin disse,

por meio de nota, que o ex-go-

vernador “é detentor de patrimô-
nio modesto” e não tem bens no
valor de R$ 11,3 milhões. “Isso
serve para demonstrar a falta de
amparo das acusações contra
ele apresentadas e que têm ser-
vido apenas para a promoção de
noticiário prejudicial à sua re-
conhecida dignidade e honra-
dez como homem público”,
acrescenta o comunicado assi-
nado pelos advogados José
Eduardo Rangel de Alckmin,
Verônica Sterman e Marcelo
Martins de Oliveira. (Agência
Brasil)

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira, (5) referendar a de-
cisão individual do ministro Luís
Roberto Barroso que determi-
nou ao governo federal a adoção
de uma série de medidas para
conter o contágio e as mortes
por covid-19 entre a população
indígena.

Entre as medidas estão a
manutenção de barreiras sanitá-
rias para proteger os indígenas
isolados da contaminação pela
doença e a criação de um comi-
tê para acompanhamento das
ações durante a pandemia.

No dia 8 de julho, Barroso
atendeu a um pedido de liminar

STF determina que
governo adote
medidas para

 proteger indígenas
da Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (Apib) e dos par-
tidos PSB, PSOL, PCdoB, PT,
Rede e PDT para determinar as
medidas.

Na decisão, Barroso reco-
nheceu a atuação das Forças Ar-
madas e do Ministério da Saú-
de, por exemplo, na distribui-
ção de cestas básicas, supri-
mentos e materiais de saúde a
diversas comunidades indíge-
nas, entre outras ações. O mi-
nistro, contudo, entendeu ser
necessário determinar ao go-
verno a adoção de medidas
adicionais que não estariam
sendo implementadas. (Agên-
cia Brasil)


