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Brasil recebe US$ 1 bilhão para
pagamento de programas emergenciais
O Banco Central não espera a ocorrência de uma “segunda onda” da pandemia do novo
coronavírus no país, disse na
quinta-feira, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, em seminário virtual promovido
pela Associação de Bancos
no Estado do Rio de Janeiro
(Aberj). “Em nosso cenário
básico não há uma segunda
onda do vírus, que é a grande
ameaça atual nos países desenvolvidos. Quando parecia
que a pandemia já tinha acabado, veio a reabertura e as

Pesquisa aponta que 10,9% da
população da capital teve covid-19
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Brasil pede explicações à China sobre
frango supostamente contaminado
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Israel e os Emirados Árabes Unidos chegaram a um
acordo de paz histórico na
quinta-feira (13), que levará a
uma normalização total das
relações diplomáticas entre as
duas nações do Oriente Médio, em um pacto que o presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, ajudou a intermediar.
Sob o acordo, Israel concordou em suspender a aplicação de soberania a áreas da
Cisjordânia que vinha discutindo anexar, disseram autoridades da Casa Branca à Reuters.
O acordo de paz foi produto de
longas discussões entre Israel,
Emirados Árabes e EUA, que
se aceleraram recentemente,
afirmaram as autoridades da
Casa Branca.
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Auxílio emergencial
injetou R$ 151 bilhões
no comércio paulista
Foto/Tânia Rêgo/ABr

Trump media
acordo de paz
histórico
entre Israel e
Emirados
Árabes

O auxílio emergencial deve
reduzir os prejuízos do comércio, segundo pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP). A estimativa da entidade é que dos R$ 190
bilhões que foram liberados em
parcelas de R$ 600 para pessoas
que enfrentam perda de renda

durante a pandemia do novo coronavírus, cerca de R$ 151 bilhões foram para a compra de
produtos no varejo.
Com isso, o comércio em
São Paulo deve ter uma retração
de 5,47%. Sem os R$ 18,6 bilhões que o auxílio injetou no
varejo paulistano, a estimativa é

medidas de isolamento voltaram. Esse é o grande assunto
hoje nos Estados Unidos e na
Europa. O nosso cenário,
aqui, é de que as coisas voltem sem uma nova onda.”
Para Kanczuk, apesar dessa perspectiva, a instituição
analisa cenários alternativos,
baseado no que vem ocorrendo em outros países. O
diretor disse que se houver
uma segunda onda, serão tomadas outras medidas com
relação à economia, como
uma nova expansão de crédito.
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Abate de suínos cresce
no 2º trimestre e chega
a 12 milhões

que a queda poderia chegar a 8%,
significando uma perda de receita de R$ 60 bilhões. Mesmo com
o dinheiro do benefício, a previsão é que o varejo tenha perdas
de aproximadamente R$ 41 bilhões neste ano.
A nível nacional, a pesquisa
estima que o setor tenha uma redução de 6,7% nas receitas, que
poderia chegar a 13,8% sem o
dinheiro do auxílio.
Em São Paulo, alguns setores devem ter até crescimento no
faturamento, como os supermercados (3,1%) e as farmácias
(3,9%). Por outro lado, as concessionárias de veículos devem
ter uma queda de 21,6% das receitas neste ano e lojas de vestuário e calçados esperam uma retração de 19,5%.
No Brasil, o varejo de roupas
e calçados deve sofrer a maior
retração (25,2%), seguido pelo
setor de material de construção
(17,6%).
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A produção pecuária do
Brasil recuou no abate de bovinos e frangos entre abril e
junho deste ano. O abate de
suínos foi o único que teve
crescimento, tanto em relação

aos primeiros três meses de
2020, quanto frente ao segundo trimestre de 2019. Aumentou 5,9% de abril a junho de
2020, em relação ao mesmo
período de 2019.
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ANS obriga planos de saúde
a incluírem teste sorológico
da covid-19
A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) decidiu incorporar ao rol de procedimentos e
eventos em saúde o teste sorológico para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo
após exposição ao novo coronavírus (covid-19). A decisão foi tomada na quinta-feira (13), pela diretoria colegiada da agência.
A resolução normativa passa-

rá a valer após publicação no Diário Oficial da União. O procedimento incorporado é a pesquisa de
anticorpos IgG ou anticorpos totais, que passa a ser de cobertura
obrigatória para os beneficiários
de planos de saúde a partir do oitavo dia do início dos sintomas, nas
segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, conforme solicitação do médico.
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O Brasil venceu a última
etapa da história do Jaguar IPACE eTROPHY com Cacá
Bueno, na quinta-feira (13),
em Berlim, com a ZEG iCarros Jaguar Brazil se sagrando
campeã entre equipes. No
campeonato de pilotos, Sergio Jimenez foi o vice-campeão pela diferença de apenas um ponto, encerrando a
segunda temporada com o recordista de vitórias e pódios
na história do primeiro
campeonato do mundo com
carros de turismo elétricos.
O campeão da temporada
2018/2019 chegou no pódio
nesta última prova com o terceiro lugar, ficando atrás do
novo campeão, o neozelandês
Simon Evans.
“Liderei praticamente todo
o campeonato e estive entre os

que mais venceram no ano e o
vice não é de todo ruim. Nas etapas finais, o carro não estava tão
bom quanto em outras corridas.
Desde sábado, o carro não apresentou a mesma performance.
Não foi exatamente só por isso,
ele (Evans) foi melhor nesta final e soube tirar proveito deste
desempenho. Mudamos o setup, fizemos o que poderíamos
fazer. Isso é o automobilismo,
as diferenças existem, faz
parte. O importante é ter fechado mais um campeonato
lutando pelo título e por ter
escrito meu nome na história
como o primeiro campeão do
mundo com carros de turismo
elétricos”, diz Jimenez, recordista de vitórias do Jaguar I-PACE
eTROPHY.
Um dos grandes destaques
das provas em Berlim foi Cacá.
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Cacá Bueno vence e Sergio Jimenez é
vice-campeão do Jaguar I-PACE e TROPHY

Cacá Bueno
Ele subiu no pódio em todas as
provas dessa reta final de campeonato, que foi decidido com
sete corridas em nove dias no
Aeroporto de Tempelhof. Mesmo sem participar das primei-

ras duas corridas desta temporada na Arábia Saudita, Cacá fechou a temporada com o terceiro lugar na tabela, duas vitórias e
sete pódios.
“Eu tentei fazer o meu melhor

para ganhar a corrida e também
ajudar a equipe. Eu tentei deixar
o Evans mais próximo do Jimenez, fomos absolutamente éticos
e temos que ser justos na pista.
Eu busquei vitória na corrida. O
carro estava muito bom e estou
muito feliz por ter feito parte da
história do Jaguar I-PACE eTROPHY. Eu amo Berlim e estou
contente pode ter subido no pódio em todas as provas aqui, além
de ter vencido nessa pista no ano
passado e duas vezes neste ano”,
afirma Cacá, que foi o recordista de poles da história do Jaguar
I-PACE eTROPHY largando oito
vezes na primeira colocação.
Adalberto Baptista foi o vencedor desta última etapa na classe Pro-Am e garantiu o vicecampeão para a ZEG iCarros Jaguar Brazil na categoria reservada para pilotos amadores. “Es-

tou muito feliz em fechar o
campeonato com a vitória na
categoria e andando em ritmo
forte com os competidores
da categoria geral. Agradeço
a equipe ZEG iCarros Jaguar
Brazil pela oportunidade de
acelerar em um campeonato
como este”, afirma Baptista.
O Jaguar I-PACE eTROPHY realizou 20 provas ao longo de sua história em duas temporadas. Jimenez foi o maior
vencedor com sete triunfos,
seguido por Cacá e Evans que
venceram cinco corridas cada.
Bryan Sellers (com duas vitórias) e Katherine Legge foram
os outros vencedores na competição. A equipe ZEG iCarros
Jaguar Brazil conquistou 12
vitórias, 30 pódios e 14 poles
ao longo das duas temporadas
na classe principal.

Equipe Cebola’s Racing alcança vitória espetacular
Com estratégia inteligente
e ousada e pilotagem precisa
de todos os seus pilotos, a
equipe Cebola’s Racing/Casa
de Massas Villa Ema/Thunder
alcançou uma vitória espetacular no Endurance Dia dos Pais
2020, disputado no último final de semana no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).
Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Rolley Ball/
AVSP/Pailler Racing/) recebeu
a bandeirada em primeiro, e ainda teve a companhia no pódio
de Anthony Peperone (Colégio

Agnus Dei/Pailler Racing/Alpie/
Kart Amador SP), em segundo, e
Gustavo Ariel (One Photography
Media/Luporini Distribuidora/Pilotech) na quinta posição, que
também estabeleceu a volta mais
rápida da corrida com 43s483.
“Foi uma vitória em equipe,
onde todos tiveram mérito no resultado final. Éramos em seis pilotos e todos se ajudaram, e contamos com a excelente retaguarda
dos nossos pais nos boxes”, comentou Alberto Otazú, que venceu com
2s340 de vantagem sobre seu companheiro de time Anthony Pepero-

ne, depois de 203 voltas em
3h00min42s103. “Dedico esta vitória ao nosso amigo Cebola, que
foi o pai da ideia de montar este time
fantástico”, completou.
Responsável por montar a
Cebola’s Racing, além dos jovens
o empresário e piloto Rogério Cardoso convidou também Galvane
Ruivo, Rodrigo Purita e Tiago Regis, que foram pilotos importantíssimos na estratégia de pista, além
de J. Alberto Otazú, Rodrigo ‘Alemão’, e Emerson Santos, respectivamente pais dos três pilotos do
pódio para cuidarem da estratégia,

organização e cronometragem, e
Pedro Pereira nos controles informatizados, com o intuito de brigar
pela vitória desde a estreia.
Reveja o Endurance Dia dos
Pais no Kart Amador SP: https://
youtu.be/djh-X20ASyY
A equipe Cebola’s Racing
tem o apoio de Cardoso Funilaria e Pintura, Casa de Massas Villa Ema e Thunder.
O Enduro do Dia dos Pais é
organizado pelo terceiro ano
consecutivo pela ACKA – Associação dos Campeonatos de Kart
Amador.
Foto/Emerson Santos

Ariel, Otazú e Peperone andaram juntos se ajudando a maior
parte do tempo
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Pesquisa aponta que 10,9% da
população da capital teve covid-19
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com tornou-se referência das liberdades possíveis. Twitter @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Enquanto a volta às aulas não é definida pela área da Saúde, o
vereador Gilberto Jr. (PSC) segue orando pra que DEUS e Jesus
iluminem os corações de alguns colegas que não querem aprovação do seu projeto de “Escola em Casa”, anterior à pandemia
Covid 19
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) segue cada vez mais assediado por donos e sócios preferenciais de vários partidos da sua base, no sentido de que um filiado importante acabe sendo o vice numa chapa
por reeleição. Bruno pensa bem e pondera melhor pra não entrar
em fria
+
ASSEMBLEIA (SP)
Até que seja resolvida a questão do ‘carteiro reaça’ Gil Diniz
(eleito dobrando com o deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo
PSL). Sabendo que terá que deixar a legenda, vai decidir pra qual
partido vai ouvindo também o Presidente Bolsonaro, pai do Eduardo
+
GOVERNO (SP)
Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) segue trabalhando,
apesar de estar se recuperando da Covid 19. É que a corrida internacional por vacina eficaz contra o mutante Corona vírus coloca
sua aposta (laboratório chinês com Butantã) na raia de 2022
+
CONGRESSO (BR)
O fato da senadora Mara Gabrili (PSDB) não estar se movimentando pra se tornar candidata a vice-prefeita de São Paulo,
numa chapa pela reeleição de Bruno Covas (PSDB), não quer dizer que não possa acontecer, apesar de 2020 ser muito diferente
de 2016
+
PRESIDÊNCIA (BR)
O Bolsonaro tá finalmente conseguindo fazer o papel de Estadista e de Chefe do Governo brasileiro, não só nas relações
Institucionais como os Poderes - estaduais e federais - Legislativo e Judiciário, como na diplomacia e comércio com os demais países
+
PARTIDOS (BR)
A candidatura do ex-deputado federal Jilmar Tatto à prefeitura de São Paulo segue provocando uma debandada dos partidos
aliados e alinhados às candidaturas do PT (ainda do Lulismo). E
se o dono da legenda trocar o candidato, aí sim é que vai dar ruim
+
JUSTIÇAS (BR)
Quando membros do Supremo extrapolam em fazer política
ideológica e partidária, a Instituição perde a visão, a missão e os
valores de ser o Poder que deve garantir a Constituição, a Independência e a Harmonia os 3 Poderes de uma verdadeira República
+
H I ST Ó R IAS
Presidente (pós-cassação de Dilma no fim de 2016 até 2018),
Temer (MDB) tá representando o governo Bolsonaro em Beirute (Líbano), arrasada e abalada por mega explosão de material químico na região do porto. Ele tá chefiando a missão humanitária brasileira
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A prevalência de infectados
pela covid-19 na cidade de São
Paulo chegou a 10,9% da população, ou seja, 1,3 milhão de
residentes na capital paulista já
tiveram contato com o vírus e
têm anticorpos, de acordo com
o resultado da terceira etapa do
inquérito sorológico feito pela
prefeitura e apresentado na
quinta-feira, (13). O inquérito
começou a ser feito em junho
e partiu da fase zero, na qual a
prevalência era de 9,5%. Na
fase 1, esse percentual foi de
9,5% e na fase 2, de 9,8%.
“Esses números indicam
que estatisticamente há estabilidade da doença na cidade de
São Paulo, apesar de dois meses de reabertura e de flexibilização de atividade econômica nós mantemos os mesmos
índices de prevalência na cidade. Dado o intervalo de confiança de 1,5 ponto percentual

ou 1,7 ponto percentual, para
cima ou para baixo significa
que estamos com o mesmo índice desde da fase número
zero, sem aumento nem queda
da quantidade de pessoas imunizadas ao coronavírus na capital”, disse o prefeito Bruno
Covas, em entrevista coletiva
virtual.
De acordo com o estudo, a
região da capital com mais
moradores que já contraíram o
novo coronavírus é a sul, com
14,7%; em seguida aparece a
região sudeste (11,9%), a leste (11,5%), norte (7,9%) e a
centro-oeste com 4,9%.
Nesta fase foram entrevistados e testados, até o dia 6 de
agosto, moradores de 5,6 milhões de domicílios com base
nos dados de IPTUs, hidrômetros e 472 unidades básicas de
saúde, chegando a um total de
5.760 pessoas e 2.532 coletas

de material para exame. Com
esses dados, a prefeitura paulistana pretende conhecer a situação sorológica da população da cidade e direcionar as
estratégias de saúde para combater de maneira mais eficiente a covid-19.
Nesta fase a maioria dos
atingidos pelo vírus foi quem
tem de 18 a 34 anos (17,7%),
com ensino médio (15,3%).
Neste grupo, a possibilidade de
ser infectado se mostrou três
vezes maior do que em pessoas com nível de ensino superior. Da mesma maneira, a população das classes D e E também
tem três vezes mais chances de
se infectar, já que nesta fase do
inquérito foram 14,3%, enquanto as de classe A e B foram 4,7%.
Os pretos e pardos foram
mais uma vez os que mais tiveram covid-19: 14,8%. Assim

como os que trabalham fora de
casa (18,5%) e os desempregados (12,7%). Quando avalia
o distanciamento social, o inquérito revela que nessa fase,
o percentual de pessoas que fizeram o isolamento parcialmente e contraíram a covid-19
foi de 13,5%, e para aqueles
que não praticaram foi de
10,4%. Entre os que fizeram o
isolamento total, 10,3% foram
infectados. A estimativa de proporção de assintomáticos nesta fase do inquérito que apresentaram teste reagente para
covid-19 foi de 42,5%.
O secretário de Saúde da
capital paulista não participou
da divulgação dos dados porque
está com suspeita de covid-19.
Segundo o boletim mais recente, a cidade de São Paulo
tinha até ontem (12) 258.481
casos confirmados e 10.422
óbitos. (Agência Brasil)

Estado de SP ganha 135ª Delegacia
de Polícia de Defesa da Mulher
O Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria da Segurança Pública, inaugurou na quintafeira (13) a 135ª Delegacia de
Polícia de Defesa da Mulher
(DDM) do Estado. A nova unidade especializada passa a funcionar em São Caetano do Sul,
ampliando a proteção às mulheres da região. Esta é a segunda
DDM inaugurada na atual gestão.
“Hoje nós estamos inaugurando a centésima trigésima
quinta delegacia dedicada às
mulheres. Destas, 10 funcionam
24 horas, confirmando a atenção
que a Polícia Civil tem dado à
proteção das mulheres, cumprindo a diretriz do Governo do
Estado”, disse o secretário da
Segurança Pública, General João
Camilo Pires de Campos.
A nova delegacia especializada está sediada no prédio
que abrigava o 2º Distrito Poli-

cial do município, na rua Silvia,
160, no bairro Santa Maria. Com
a inauguração, as ocorrências
deste distrito passarão a ser atendidas no 1º DP de São Caetano
do Sul.
Para receber a DDM, o imóvel, cedido pela Prefeitura, passou por reforma com melhoria
custeada pela própria cidade,
sem ônus ao Estado. O local conta com nove salas, além de uma
sala para acompanhamento, uma
brinquedoteca, uma sala de acolhimento e uma sala de depoimento especial.
O local será chefiado pela
delegada Daniela Attab Del
Nero, que terá apoio de mais
nove policiais civis, sendo quatro investigadores, quatro escrivães e uma operadora de telecomunicações, além de uma frota
com quatro viaturas.
A nova DDM funcionará de

segunda à sexta-feira, das 9h às
18 horas, beneficiando cerca de
149,2 mil pessoas. Esta é a segunda DDM inaugurada na atual
gestão, sendo a primeira em Jacupiranga, em março deste ano.
Combate à violência contra a mulher
Com a inauguração, o Estado passa a contar com 135
DDMs em pleno funcionamento,
sendo que dez delas atendem 24
horas. Além disso, todas as delegacias paulistas seguem o Protocolo Único de Atendimento, que
estabelece um padrão para atender e melhor acolher casos de
violência contra a mulher.
Outra medida importante
para proteger o público feminino foi a possibilidade de registrar eletronicamente casos de violência doméstica. A iniciativa
passou a valer no mês de abril

deste ano, época em que o rol
de ocorrências da Delegacia
Eletrônica foi ampliado, especialmente devido à pandemia.
Além do boletim eletrônico,
desde março de 2019 há o aplicativo SOS Mulher, que permite
que as vítimas de violência doméstica – que possuam medida
protetiva expedida pela Justiça –
peçam ajuda quando estiverem
em situação de risco apertando
apenas um botão no celular.
“Vimos, na pandemia, a rapidez que a Delegacia Eletrônica
entrou forte para atender as necessidades da violência contra a
mulher, da violência doméstica, e
também temos o SOS Mulher. Ou
seja, efetivamente há ações concretas que mostram a atenção do
Governo do Estado, da Secretaria
da Segurança Pública e da Polícia Civil à proteção desse público”, concluiu o general Campos.

Recursos para obras turísticas em
São Paulo chegam a R$ 101 milhões
Os recursos para obras e infraestrutura turística chegaram a
R$ 101,9 milhões no Estado de
São Paulo em 2020. Os repasses são da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, por
meio do Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), e
atendem 150 cidades. Esta semana foram liberados mais R$
2,9 milhões.
A Baixada Santista recebeu
R$ 28,8 milhões (28%), seguida pelas regiões de Campinas,
que inclui o tradicional Circuito das Águas, com R$ 19,6 milhões (19%), e São José dos

Campos, incluindo o Vale do
Paraíba, a Mantiqueira e o Litoral Norte, com R$ 10,9 milhões
(11%). Todas as regiões administrativas do Estado foram atendidas.
Os repasses priorizaram os
municípios com obras em andamento, como parte da estratégia
da Secretaria de Turismo para
fazer frente ao impacto da covid-19 no setor. “A continuidade preserva empregos locais e
deixa os destinos mais bem preparados para o retorno dos visitantes”, explica o Secretário de
Turismo, Vinicius Lummertz.
Os recursos do Dadetur são

destinados às 70 estâncias turísticas e aos 140 municípios de
interesse turístico (MIT). Para
terem acesso é preciso que adotem uma série de providências,
como a aprovação do Conselho
Municipal de Turismo local, plano de trabalho e projeto do que
será executado. Com a aprovação do pedido têm início os repasses, complementados de
acordo com a evolução da obra.
Treze municípios dividiram
os R$ 2,9 milhões repassados
nesta semana:
– Nuporanga e Brodósqui, na
região de Ribeirão Preto; – Ca-

raguatatuba, no litoral norte;
– Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira;
– Ibitinga, na região de Araraquara;
– Bertioga, no litoral sul;
– Santa Fé do Sul, a noroeste do Estado;
– Itaóca, no Vale do Ribeira;
– Sud Menucci, na região de
Araçatuba;
– Santo Expedito, região de
Presidente Prudente;
– Cunha, no Vale do Paraíba;
– Águas de Santa Bárbara,
região de Sorocaba;
– São Pedro, regional de
Campinas.

Prefeitura investe R$160 milhões em
tecnologia para retorno das aulas presenciais
A Prefeitura está investindo
R$160 milhões para equipar 13
mil salas de aulas das escolas da
rede municipal com computadores, caixa de som, projetores e
internet rápida para promover uma
aula mais abrangente. A transformação da sala de aula nas escolas
municipais está em processo e, até
dezembro, pelo menos 50% das
salas tenham esses equipamentos.

Ainda sem data prevista para
o retorno das aulas presenciais,
a Secretaria Municipal de Educação tem investido em ações
que garantam o aprendizado nas
crianças. Para isso, a Prefeitura
prepara um grande trabalho de
recuperação das aprendizagens e
fará uso de tecnologias e do Currículo da Cidade Digital, já disponível no Portal da Secretaria

Municipal de Educação.
Ceforp
Para que a atuação do docente também seja valorizada e assistida, a Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta semana o
Centro de Formação de Professores (CEFORP). O espaço possui cerca de 3 mil m², localizado na Vila Mariana atenderá to-

dos os educadores da rede municipal de ensino, promovendo
formações diárias. O Ceforp
passou por reformas e possui
salas de aula equipadas com lousas digitais e computadores, sala
de reunião, laboratório de Educação Digital, laboratório de
Ciências e auditório, com capacidade para atender, diariamente, até 600 pessoas.

Covid-19: Prefeitura interdita bares por
desrespeitarem regras de reabertura
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal das Subprefeituras, trabalha para que as
regras de reabertura dos bares e
restaurantes na capital paulista
sejam respeitadas durante o período de pandemia. No último
final de semana, foram interditados 75 bares e restaurantes,
sendo 26 na sexta-feira (07), 08
na região de Itaquera, 01 na
Mooca, 04 em Santana, 08 em
São Mateus, 03 na Sé e 02 na
Vila Mariana. No sábado, 08/08,

foram 32 interdições, sendo 02
Aricanduva, 09 em Campo Limpo, 03 na Freguesia, 03 em Guaianases, 01 no Ipiranga, 01 na Mooca, 01 na Penha, 03 em Perus, 04
em Pirituba, 03 em Santana, 01 na
Sé e 01 na Vila Prudente. Já no
domingo, foram 17, sendo 06 na
Brasilândia, 04 no Campo Limpo,
03 em Guaianases, 01 no Ipiranga
e 03 em Pirituba.
Além disso, outros 4 bares
foram interditados na terça-feira
(11), na região de Pinheiros, Zona

Oeste, por irregulares cometidas
no final de semana. Uma tabacaria no bairro do Tatuapé, que não
estava respeitando as regras vigentes, foi interditada e multada em
cerca de R$9.380,00, pelas subprefeituras Aricanduva/Formosa/
Carrão e Mooca.
As equipes das regionais fiscalizam diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação
municipal e se estão disponibilizando mesas nas calçadas, com

apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Militar. Desde o início da quarentena, os agentes têm trabalhado na
fiscalização e 965 estabelecimentos foram interditados por
descumprirem as regras vigentes, destes, 564 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O valor da multa é de R$
9.231,65, aplicada a cada 250m².
Os estabelecimentos devem solicitar a desinterdição na subprefeitura da região.
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Brasil recebe US$ 1 bilhão para
pagamento de programas emergenciais
O Brasil receberá US$ 1 bilhão em empréstimos financiados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). O
acordo foi anunciado na tarde de
quinta-feira, (13) e a verba será
usada no pagamento de novas
parcelas do auxílio emergencial
e do Programa Bolsa Família.
Em nota divulgada pela instituição, o banco informa que a
verba deverá “fortalecer a capacidade de resposta emergencial
do país às populações vulneráveis e aos trabalhadores”. O empréstimo será dividido em dois
lotes: o primeiro é destinado a
programas para populações em
vulnerabilidade; o segundo, para

a preservação de empregos e
renda formal.
Durante a primeira etapa de
capitalização, o governo federal
receberá US$ 400 milhões para
financiar o auxílio emergencial
- o que viabiliza o pagamento de
3 parcelas mensais do benefício
para 1 milhão de pessoas. Mais
US$ 200 milhões serão destinados ao Bolsa Família - o necessário para garantir a verba para
475 mil famílias.
Na segunda etapa, os US$
400 milhões restantes serão
aplicados no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, capitaneado
pelo Ministério da Economia.

Segundo estimativas do banco, o
dinheiro alcançará cerca de 1
milhão de trabalhadores, que
terão o trabalho assegurado.
O estudo para o empréstimo aponta que 37 milhões de
brasileiros trabalham em setores produtivos afetados pela
pandemia e que a medida assegura “condições mínimas de
bem-estar.”
“Os desafios trazidos pela
pandemia são inéditos e ainda
não sabemos até quando seus
impactos vão perdurar. O
BID está empenhado em ajudar o governo e os cidadãos
brasileiros a atravessar essa
crise e a pensar nos próxi-

mos passos para retomar o crescimento que será mais do que
nunca necessário”, diz Morgan
Doyle, representante do BID
para o Brasil.
Prazo de pagamento
Segundo informa o banco, o
Brasil terá 25 anos para pagar a
dívida, com um período de carência de 5 anos e meio. Os juros serão calculados com base
na Libor (London Interbank
Offered Rate, na sigla em inglês), uma taxa usada em empréstimos internacionais para
bancos que têm sede de operações em Londres, na Inglaterra.
(Agência Brasil)

Desempenho de pequenas indústrias
é recuperado no segundo trimestre
Depois de sofrer um tombo
em abril, por causa da pandemia
do novo coronavírus, a atividade
das indústrias de pequeno porte
recuperou-se no restante do segundo trimestre, revelou pesquisa divulgada na quinta-feira, (13)
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O Indicador de
Desempenho da Pequena Indústria fechou junho em 41,3 pontos, um pouco abaixo do registrado em junho de 2019 (41,8
pontos) e próximo da média histórica de 42,7 pontos.
Média ponderada do desempenho das pequenas indústrias
extrativas, de transformação e da
construção, o indicador varia de
0 a 100 pontos. Quanto maior o
nível, melhor o desempenho. Em
abril, um mês depois do início

da pandemia, o índice chegou a
27,1 pontos. Em maio, subiu
para 33,8 pontos.
Segundo a CNI, o salto de
7,5 pontos em junho indica que
o pior momento da crise parece
ter passado, mas que a reposição
das perdas trazidas pela pandemia de covid-19 levará tempo. A
entidade cobra a conclusão da
reforma tributária em discussão
no Congresso Nacional como
ponto crucial para a retomada da
atividade econômica no médio e
no longo prazo.
Diferentemente da atividade,
que apresenta recuperação em
“V” (termo usado para designar
recuperações rápidas depois de
quedas bruscas), o Índice de Situação Financeira da Pequena
Indústria cresceu levemente no

segundo trimestre. O indicador
passou de 32 pontos no fim de
março para 33,2 pontos no fim
de junho, sinalizando que as finanças das pequenas indústrias
continuam comprometidas pela
crise econômica.
O índice também varia de 0
a 100 pontos e mede parâmetros
como o endividamento e a capacidade de honrar compromissos
das pequenas empresas. O resultado de junho está semelhante a
níveis de 2017 e está 3,2 pontos
abaixo do registrado no fim do
segundo trimestre do ano passado e 3,9 pontos abaixo da média
histórica de 37,1 pontos.
Indicador que mede as expectativas para os próximos meses, o Índice de Confiança do
Empresário Industrial das pe-

quenas empresas encerrou julho
em 48,8 pontos. Embora o indicador tenha tido alta expressiva,
subindo 7,2 pontos em junho e
6,8 pontos no mês passado, o
pequeno empresário industrial
continua pessimista, ainda que
em menor intensidade.
Segundo a CNI, a confiança
continua limitada pela percepção ainda negativa dos empresários quanto às condições
atuais de negócios em decorrência da crise causada pela
pandemia do novo coronavírus. Índices acima de 50 pontos refletem otimismo e abaixo dessa marca refletem falta
de confiança. O índice tinha
caído 25,2 pontos em abril e
subido apenas 0,2 ponto em
maio. (Agência Brasil)

Auxílio emergencial injetou
R$ 151 bilhões no comércio paulista
O auxílio emergencial deve
reduzir os prejuízos do comércio,
segundo pesquisa da Federação do
Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP). A estimativa da entidade é que dos R$ 190 bilhões que
foram liberados em parcelas de
R$ 600 para pessoas que enfrentam perda de renda durante a pandemia do novo coronavírus, cerca
de R$ 151 bilhões foram para a
compra de produtos no varejo.
Com isso, o comércio em
São Paulo deve ter uma retração
de 5,47%. Sem os R$ 18,6 bilhões que o auxílio injetou no

varejo paulistano, a estimativa é
que a queda poderia chegar a 8%,
significando uma perda de receita de R$ 60 bilhões. Mesmo
com o dinheiro do benefício, a
previsão é que o varejo tenha
perdas de aproximadamente R$
41 bilhões neste ano.
A nível nacional, a pesquisa
estima que o setor tenha uma
redução de 6,7% nas receitas,
que poderia chegar a 13,8% sem
o dinheiro do auxílio.
Setores
Em São Paulo, alguns seto-

res devem ter até crescimento no faturamento, como os
supermercados (3,1%) e as
farmácias (3,9%). Por outro
lado, as concessionárias de
veículos devem ter uma queda de 21,6% das receitas neste ano e lojas de vestuário e
calçados esperam uma retração de 19,5%.
No Brasil, o varejo de roupas e calçados deve sofrer a maior retração (25,2%), seguido
pelo setor de material de construção (17,6%). Os supermercados esperam uma alta de 5,4%

em comparação com 2019, e as
farmácias de 2,8%.
Emprego
Esse cenário deve levar, segundo a Fecomércio, ao fechamento de 202 mil empresas em
todo o país, sendo a grande maioria (197 mil) de pequeno porte, com até 19 funcionários. Assim, são esperadas 980 mil demissões ao longo deste ano no
setor varejista brasileiro, sendo
590 mil desses postos de trabalho fechados em pequenos empreendimentos. (Agência Brasil)

Cerca de 50% dos trabalhadores
pretendem pagar dívidas com FGTS
Levantamento feito pela Serasa mostrou que 67% dos trabalhadores entrevistados pretendem realizar o Saque Emergencial do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). Desses, 52% devem usar os recursos para o pagamento de dívidas.
A pesquisa mostrou que 59%
dos entrevistados têm valores
disponíveis de FGTS para saque.
De acordo com a Serasa Ex-

perian, entidade a qual está ligada a Serasa, isso indica maior
consciência sobre a importância
de manter o nome limpo perante as instituições financeiras
mesmo durante o período da pandemia de covid-19.
“O saque emergencial de até
R$ 1.045 vai desempenhar um
papel muito importante na organização do orçamento das famílias brasileiras, que já encontram

dificuldade com as despesas básicas do dia a dia, complicando
ainda mais a vida financeira se
estiverem com dívidas”, afirmou
a especialista em Pesquisa e
Comportamento do Consumidor
da Serasa, Jéssica Vicente.
A injeção de recursos do
FGTS deve chegar a R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando
cerca de 60 milhões de pessoas.
A pesquisa entrevistou 1.290

pessoas entre homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, entre 18 e 85 anos de idade.
O estudo foi realizado no formato online, por meio de uma metodologia quantitativa que reflete o comportamento da população brasileira como um todo.
Atualmente, segundo a Serasa, mais de 64 milhões de consumidores estão inadimplentes.
(Agência Brasil)

Abate de suínos cresce no 2º trimestre
e chega a 12 milhões
A produção pecuária do Brasil recuou no abate de bovinos e
frangos entre abril e junho deste ano. O abate de suínos foi o
único que teve crescimento, tanto em relação aos primeiros três
meses de 2020, quanto frente ao
segundo trimestre de 2019. Aumentou 5,9% de abril a junho de
2020, em relação ao mesmo período de 2019.
Já o de bovinos caiu 9,7% e
o de frangos, 1,6%, na mesma
comparação. Se comparado ao
primeiro trimestre deste ano, o
abate de bovinos também registrou recuo, mas de 1,2%, e o de
frangos de 7,2%. Nesse caso, o
de suínos novamente teve resultado melhor e cresceu 1,6%.
É o que mostram os primeiros resultados da produção animal entre abril e junho de 2020

das Pesquisas Trimestrais do
Abate: primeiros resultados - 2º
trimestre de 2020, que o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou na
quinta-feira, (13).
Conforme a pesquisa, foram
abatidas 7,17 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de
serviço de inspeção sanitária no
segundo trimestre de 2020. A
produção de carcaças bovinas
atingiu 1,85 milhão de toneladas, o que significa redução de
6,6% na comparação com igual
trimestre do ano anterior e aumento de 0,5% em relação aos
primeiros três meses de 2020.
O abate de suínos alcançou
12,07 milhões de cabeças de
abril a junho deste ano. O peso
acumulado das carcaças somou
1,10 milhão de toneladas, uma

elevação de 8,2% em relação ao
segundo trimestre de 2019 e de
3,2% em comparação com o trimestre anterior.
Entre abril e junho de 2020,
foram abatidas 1,40 bilhão de
cabeças de frango. O peso acumulado das carcaças atingiu 3,21
milhões de toneladas, recuo de
4,0% em relação ao mesmo período em 2019 e queda de 7,7%
frente ao trimestre anterior.
A aquisição de leite cru, feita pelos estabelecimentos que
atuam sob algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou
municipal ficou em 5,69 bilhões
de litros, resultado que representa queda de 2,9% em comparação ao segundo trimestre do
ano passado e mais acentuada
(9,7%) em relação aos primeiros três meses de 2020.

Os curtumes pesquisados receberam menos quantidade de
couro entre abril e junho deste
ano. Eles informaram que conseguiram 7,25 milhões de peças de
couro no período, uma retração de
13,7% em comparação ao mesmo
período em 2019. No entanto, em
relação ao trimestre anterior em
2020, a redução é de 3,6%. O
IBGE destacou que “os curtumes
investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro são aqueles que
efetuam curtimento de, pelo
menos, 5 mil unidades inteiras
de couro cru bovino por ano”.
A produção de ovos de galinha registrou aumento de 1,9% em
relação a igual período de 2019,
mas estabilidade frente ao primeiro trimestre de 2020. O total produzido ficou em 965,41 milhões
de dúzias. (Agência Brasil)
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Trump media acordo de paz
histórico entre Israel e
Emirados Árabes
Israel e os Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo
de paz histórico na quinta-feira (13), que levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações do
Oriente Médio, em um pacto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudou a intermediar.
Sob o acordo, Israel concordou em suspender a aplicação de
soberania a áreas da Cisjordânia que vinha discutindo anexar, disseram autoridades da Casa Branca à Reuters. O acordo de paz foi
produto de longas discussões entre Israel, Emirados Árabes e
EUA, que se aceleraram recentemente, afirmaram as autoridades da Casa Branca.
O pacto foi selado em um telefonema na quinta-feira (13)
entre Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o xeique Mohammed Bin Zayed, príncipe herdeiro de
Abu Dhabi. “Enorme avanço hoje! Acordo de paz histórico entre
nossos dois grandes amigos, Israel e os Emirados Árabes Unidos”, escreveu Trump no Twitter.
No Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que as conversas
entre os dois líderes foram tensas em alguns momentos e que
acordos semelhantes estão sendo debatidos com outros países
da região.
Assinatura de paz
Uma cerimônia de assinatura que contará com delegados de
Israel e dos Emirados Árabes Unidos será realizada na Casa Branca
nas próximas semanas, acrescentou Trump.
“Todos disseram que isto seria impossível”, disse Trump.
“Depois de 49 anos, Israel e os Emirados Árabes Unidos normalizarão totalmente suas relações diplomáticas. Eles compartilham embaixadas e embaixadores e iniciam a cooperação através
da fronteira”.
As autoridades norte-americanas descreveram o pacto, que
ficará conhecido como Acordos de Abraão, como o primeiro do
tipo desde que Israel e a Jordânia assinaram um tratado de paz
em 1994. O acordo também dá um trunfo de política externa a
Trump em meio à sua busca pela reeleição no dia 3 de novembro.
Signatários
Em seu primeiro comentário sobre o acordo, Netanyahu disse no Twitter que se trata de “um dia histórico para o Estado de
Israel”. Por sua vez, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi disse no
Twitter que um acordo foi acertado e que impedirá uma nova
anexação israelense de territórios palestinos. “Durante um telefonema com o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, um acordo foi acertado para deter uma nova anexação
israelense de territórios palestinos. Os Emirados Árabes Unidos e Israel também acertaram uma cooperação e a criação de
um roteiro para o estabelecimento de um relacionamento bilateral”, disse.
Um comunicado conjunto emitido pelas três nações informou que os três líderes “concordaram com a normalização total
das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos”. “Este
avanço diplomático histórico fomentará a paz na região do Oriente Médio e é um testemunho da diplomacia e da visão ousadas
dos três líderes e da coragem dos Emirados Árabes Unidos e de
Israel para traçar um novo caminho que desencadeará o grande
potencial da região”, registra o documento. (Agência Brasil)

Argentina e México vão
produzir vacina da Oxford
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse que a
potencial vacina contra o novo coronavíru, desenvolvida na Universidade de Oxford, será fabricada no país e no México.
Depois de uma reunião com representantes da farmacêutica
AstraZeneca, que tem acordo com Oxford, e da empresa de biotecnologia mAbxience, do Grupo Insud, Fernández afirmou que
serão produzidos inicialmente 150 milhões de doses da possível
vacina contra a covid-19.
“A produção latino-americana vai estar nas mãos da Argentina e do México, e isso vai permitir o acesso oportuno e eficiente a todos os países da região”, explicou Fernández.
O laboratório AstraZeneca, que está presente há anos na Argentina, firmou um acordo com a fundação do bilionário Carlos
Slim para a produção da vacina. A entrega é prevista a partir da
primeira metade de 2021, em função dos resultados dos estudos
da Fase 3 de testes e das aprovações regulatórias.
O Brasil também firmou acordo com a AstraZeneca para produção da vacina no país. (Agência Brasil)

ANP reduz
temporariamente
mistura de biodiesel
ao diesel para 10%
A diretoria colegiada da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), com a concordância do
Ministério de Minas e Energia
(MME), aprovou na quinta-feira, (13) a redução excepcional e
temporária do percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao
óleo diesel dos atuais 12% para
10% no bimestre de setembro e

outubro de 2020.
Segundo a ANP, a medida é
necessária para dar continuidade
ao abastecimento nacional, uma
vez que a oferta de biodiesel para
o período poderia não ser suficiente para atender à mistura de
12% ao diesel B, que vem sendo
bastante consumido, apesar da
atual situação de pandemia de
covid-19. (Agência Brasil)

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 13.673.855/0001-25 - Declaração de Propósito - Laercio Ramos Junior, CPF nº 073.005.518-31, Declara, nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal
em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil Departamento de Organização do
Sistema Financeiro Gerência Técnica em São Paulo I - GTSP1 Avenida Paulista 1804 - 5º andar 01310-922 - São Paulo - SP.
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Bueninvest Representações Comerciais S/A - CNPJ nº 62.370.028/0001-78
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31.12.2019 e 2018 (Expresso em milhares de reais)
Relatório de Administração: Em cumprimento às disposições da legislação societária e normas pertinentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras levantadas com base nos exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 da Bueninvest Representações Comerciais S/A – CNPJ 62.370.028/0001-78
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Balanços Patrimoniais
2019 2018 Demonstrações do Resultado
2019 2018
2019 2018
ATIVO/Circulante
3.490
570 Receitas Operacionais
(1.725) 2.030 Origens dos Recursos:
(4.631) (196)
Disponibilidades
2
4
Receita de aluguéis
2.403 2.267 Lucro Líquido Ajustado do Período
(4.749) (2.332)
Aplicações ﬁnanceiras
1.567
551
Resultado de equivalência patrimonial
(4.276) (269) Prejuízo do Período antes das provisões Tributárias
Despesas antecipadas
12
15
Outras receitas
148
32 Ajustes para Conciliar o Resultado
Outros valores a receber
1.908
- Despesas Operacionais
3.605 4.013
as Disponibilidade Geradas
117 2.136
Nâo Circulante
72.827 78.293
Despesas com prestação de serviços
781 1.003 Pelas Atividades Operacionais
Valores a Receber
44.978 46.157
Despesas com honorários advocatícios
808
607
Depreciações e Amortizações
117
154
Devedores por cessão de crédito
10.647 10.647
Despesas administrativas
1.493
994
Provisão Perdas
- 1.636
(-) Provisão para perdas-cessão crédito
(4.663) (4.663) Despesas com impostos e contribuições
2
2
Equivalência Patrimonial
4.276
269
Devedores por contrato de mútuo
5.804 4.705
Despesas com depreciação e amortização
117
154
Baixa de Bens por Obsolescência
77
Tributos a compensar
131 3.431
Outras despesas operacionais
403 1.253 Decréscimo (Acréscimo) em Ativos
2.913
875
Imóveis destinados a venda
8.907 10.856 Receitas Financeiras (Despesas Financeiras)
570
119
Contas a receber
(1.908)
869
Empresas ligadas
24.135 20.497
Receitas ﬁnanceiras
69
138
3.300
28
Depósito Judicial
17
684
Despesas ﬁnanceiras
(6)
(19) Tributos a Recuperar
Outros créditos
1.517
(25)
Investimentos:
27.524 31.876
Juros sobre capital próprio
507
4
3
Participação em controladas
27.524 31.876 Outras Receitas (Despesas Operacionais)
11 (468) Despesas Antecipadas
202
(86)
Imobilizado – líquido
325
260
Atualização de Cessão de Créditos
- 1.570 (Decréscimo) Acréscimo em Passivos
202
(81)
Total do Ativo
76.317 78.863
Provisão para Perdas em Cessão de Crédito
- (1.636) Obrigações Trabalhistas e Tributárias
(5)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
11
(402) Outros Passivos
PASSIVO/Circulante
233
30
(4.749) (2.332) Caixa Proveniente das Operações
2.760
593
Obrigações Tributárias
7
5 Resultado Operacional
(4.749) (2.332) Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
Obrigações sociais
226
25 Resultado antes do IR e Contribuição Social
(4.749) (2.332) Caixa Líquido Proveniente
Não Circulante
55.559 58.311 Resultado do Exercício
Empresas Ligadas
1.918 6.010 Quantidade de Ações em Circulação 1.000 –
das Atividades Operacionais
2.760
593
2019 (2018 – 29.685 por lote de 1.000 ações)
1.000 29.685 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Conta corrente sócios
32.859 31.519
(4.749) (0,079) Acréscimo do Imobilizado
Empréstimo de terceiro
20.782 20.782 Prejuízo por Ações – R$
(183)
Demonstrações das Mutações Patrimoniais
Mútuos-Excesso Distribuição Dividendos
4.752
Caixa Líquido Proveniente
Empresas ligadas
4.752
Capital Social Prejuízos Acumulados Total
das Atividades de Investimento
(183)
87
Patrimônio Líquido
15.773 20.522 Saldo em 31.12.2017
29.685
(6.831) 22.854 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Capital
29.685 29.685 Resultado do Exercício
(2.332) (2.332) Dividendos Recebidos de Controladas
75
87
Prejuízos acumulados
(13.911) (9.163) Saldo em 31.12.2018
29.685
(9.163) 20.522
Total do Passivo
76.317 78.863 Resultado do Exercício
(4.749) (4.749) Caixa Líquido Aplicado nas
(Proveniente das) Atividades de Investimento
75
87
Saldo em 31.12.2019
29.685
(13.911) 15.773
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
nanceira, a qual Companhia participou como Acionista, e encontram-se em Das Atividades de Financiamento com Acionistas
1. Contexto Operacional: A Companhia tem por objeto social - i) a represen- processo de recuperação.
2019 2018 Decréscimo (Acréscimo) Contas
a Receber de Partes Relacionadas
(3.638)
(96)
tação comercial em geral; ii) o comércio, importação e exportação, por conta Devedores por cessão de crédito
10.647 10.647
Acréscimo (Decréscimo) Contas
própria ou de terceiros, de estudos e planejamentos comerciais; iii) a eventual (-) Provisão para perdas-cessão de crédito
(4.663) (4.663)
2.000
(33)
aquisição de créditos que não estejam em liquidação; iv) a compra e venda de 5. Tributos a Compensar: São tributos originários de retenções na fonte, a Pagar de Partes Relacionadas
Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades
bens imóveis, o desenvolvimento de loteamentos e de eventuais empreendi- para os quais já solicitamos restituições/compensações.
2019 2018
de Financiamento com Acionistas
(1.638) (129)
mentos imobiliários; v) a administração de bens e negócios próprios; e vi) a par- Tributos a compensar
131 3.431 Aumento (Redução) Líquido
ticipação em outras sociedades.
6. Imóveis Destinados a Venda
2019 2018
de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.015
551
2. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O resulta- São imóveis recuperados de cessões de créditos
8.907 10.856 Caixa e Equivalentes de Caixa
do das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 7. Depósito Judicial
2019 2018 No Início do Período
555
4
competência de exercício. b) Disponibilidades: São representados por sal- Refere-se a depósito judicial referente
No Final do Período
1.570
555
dos bancários em conta movimento. c) Devedores para cessão de crédi- ação ﬁscal – receita federal
17
684 Aumento (Redução) Líquido
to: São créditos adquiridos de instituição ﬁnanceira, a qual a Cia. participou 8. Investimentos
2019 2018
de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.015
551
como acionista e serão reconhecidos no resultado quando da sua liquidação. Participação em controladas
27.524 31.876
d) ( - ) Provisão para perdas-cessão de crédito: São cessões de crédito 9. Obrigações Tributária / Sociais: Referem-se a tributos que serão pagos provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido já
passíveis de não recebimento.
no próximo exercício como segue:
2019 2018 que a companhia apresenta prejuízos ﬁscais.
3. Aplicações Financeiras
2019 2018 Tributária
7
5 11. Capital Social: O Capital Social é de R$ 29.685.632,00 representado por
Aplicação ﬁnanceira referem-se a instituição
Sociais
225
25 29.685.632 ações nominais e conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária de
ﬁnanceira com liquidez imediata
1.567
551
232
30 01 de fevereiro de 2019, foi aprovado o grupamento das 29.685.632 ações represen4. Devedores/Cessão de Crédito: São créditos adquiridos de instituição ﬁ- 10. Imposto de Renda e Contribuição Social: Não foram constituídas as tativas do Capital Social em 1.000 ações ordinárias e sem valor nominal.
Raquel Btesh de Safdie - Diretora
Aviva Mizrahi - Diretora
Gilberto Zanini - Contador - CRC 1SP 094985/O-1

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Junho de 2020
Data, Hora, Local: 25.06.2020 às 20hs, na sede social, Avenida São Gabriel, 477, 8º andar, con- mada por cada debenturista à Companhia; 16. Forma de Pagamento - O pagamento das Dejunto 82, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Eduardo Macha- bêntures será realizado até a Data de Vencimento ou conforme as regras de amortização ando Silva Filho, Secretário: Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere. Deliberação Aprovadas: (i) a tecipada compulsória, indicado no item 20 abaixo; 17. Prorrogação dos Prazos - Considerar-se-ão
Emissão, nos termos do artigo 59, da Lei nº 6.404/76, bem como nos termos e condições deﬁni- prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures,
dos na “Escritura Particular da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em até o primeiro dia útil subsequente, se a Data de Vencimento coincidir com feriado nacional,
Ações, Com Garantia Real, da Companhia” (“Escritura”), a ser celebrado entre a Companhia, sábado ou domingo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; 18. Encargos Moratórios
a subscritora das debêntures (“Debenturistas”), a Rot Business Ltd (“Rot”) e a Final Ltd (“Fi- – Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia
nal” e, em conjunto com a Rot, as “Acionistas”), juntamente com a formalização do(s) de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos
respectivo(s) boletim(ns) de subscrição (“Boletim de Subscrição”), com as seguintes caracte- serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de
rísticas e condições: 1. Valor Total da Emissão - R$100.000.000,00 (“Valor Total da Emissão”), inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de
observado que: (i) o valor total de emissão das Debêntures da 1ª Série é de até R$35.000.000,00; 10% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notiﬁcação ou interpelação judicial ou ex(ii) o valor total de emissão das Debêntures da 2ª Série é de até R$35.000.000,00; e (iii) o valor trajudicial; 19. Repactuação - Não haverá repactuação programada das Debêntures; 20. Amortotal de emissão das Debêntures da 3ª Série é de até R$30.000.000,00; 2. Data de Emissão das tização Antecipada Compulsória - Mensalmente, até o 15º dia útil de cada mês e respeitadas as
Debêntures – A data de emissão das Debêntures será a mesma data de realização da presente disposições constantes da Escritura, a Companhia obriga-se a utilizar todo o seu Fluxo de CaiAGE (“Data de Emissão”); 3. Número da Emissão e de Séries – 1ª emissão de Debêntures da xa Disponível e/ou eventuais Recursos Captados, estes últimos conforme deﬁnidos respectivamenCompanhia, dividida em 03 séries; 4. Quantidade de Debêntures – 1.000 debêntures, sendo que te na Escritura, para amortização antecipada, total ou parcial, das Debêntures; 21. Vencimen(i) a 1ª Série será composta por 350 Debêntures; (ii) a 2ª Série será composta por 350 Debên- to Antecipado - Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as obrigações relacionatures; e (iii) a 3ª Série será composta por 300 Debêntures; 5. Valor Nominal Unitário – das às Debêntures, com a exigência do seu imediato pagamento, na ocorrência de qualquer dos
R$100.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); 6. Preço de Subscrição e Integralização – O preço eventos especiﬁcamente deﬁnidos na Escritura, desde que a Companhia não tenha sanado o
de subscrição e integralização das Debêntures será pelo seu Valor Nominal Unitário, sem inadimplemento após recebimento de notiﬁcação nesse sentido, no prazo de 20 dias úteis para
qualquer acréscimo a título de correção, atualização monetária, juros remuneratórios e/ou prêmios obrigações pecuniárias e de 60 dias corridos para obrigações não pecuniárias, e desde que, conde qualquer natureza, assim como sem ágio ou deságio; 7. Espécie, Forma e Conversibilidade – As forme aplicável, o respectivo inadimplemento não decorra diretamente da ausência de disponibiDebêntures são Simples, Nominativas, Não Conversíveis em Ações, Sem Emissão de Cautelas ou lização de recursos à Companhia pelo(s) debenturista(s) nos termos também deﬁnidos na EsCertiﬁcados, Com Garantia Real, sendo que, para todos os ﬁns de direito, a titularidade das De- critura; 22. Destinação dos Recursos – Os recursos líquidos captados pela Companhia através
bêntures é comprovada pelo registro do nome do Debenturista e do número da Debênture da Emissão das Debêntures serão utilizados para: a conclusão do desenvolvimento, a construde sua propriedade no Livro de Registro de Debêntures da Emissora, com exceção das Debên- ção e a exploração dos empreendimentos imobiliários que constituem o objeto social da Compatures da 1ª Série e 2ª Série, que, por serem custodiadas eletronicamente, terão a sua titularidade nhia; o pagamento de custos e despesas inerentes à atividade de loteamento e incorporação imocomprovada pelo extrato emitido pela B3; 8. Distribuição e Negociação – As Debêntures serão biliária; assim como para a administração e a liquidação das dívidas e passivos relacionados direofertadas e distribuídas de forma privada, não estando sujeita ao registro de distribuição na Co- ta ou indiretamente aos referidos empreendimentos imobiliários, não podendo ser dada destinamissão Valores Mobiliários ou a qualquer registro perante a Associação Brasileira de Entidades dos ção distinta aos referidos recursos; 23. Demais Características - As demais características das DeMercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA; 9. Forma e Prazo de Subscrição - A subscrição das bêntures e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura e nos demais documentos a
Debêntures deverá ser realizada exclusivamente pelos Debenturistas na Data de Emissão, elas pertinentes. Os acionistas da Companhia, expressamente, renunciam (i) ao exercício de seus
por meio do preenchimento e assinatura, pela Companhia e pelos Debenturistas, da Escri- respectivos direitos de preferência na subscrição das Debêntures ora emitidas pela Compatura e do Boletim de Subscrição, com exceção das Debêntures e 1ª Série e 2ª Série, que, se- nhia, anuindo, ainda, com todos os termos e condições indicados e listados acima, especialmenrão custodiadas eletronicamente; 10. Forma e Prazo de Integralização – A integralização das De- te os relacionados à Garantia Real; e (ii) a quaisquer direitos de preferência que tenham sobre as
bêntures será realizada em dinheiro, moeda legal e corrente no país, conforme as necessidades ações de emissão da Companhia no âmbito da outorga da Garantia Real. (ii) Também foi aprode ﬂuxo de caixa da Companhia para o atendimento do disposto no item 22 abaixo, observados vado, por unanimidade dos votos dos acionistas, a autorização para que a Diretoria da Compao Valor Total da Emissão e o cronograma estimado dos custos previstos para desenvolvimen- nhia celebre todos os documentos e pratique todos os atos necessários à efetivação da Emissão
to e conclusão dos empreendimentos imobiliários que constituem o objeto social da Compa- das Debêntures, incluindo a assinatura da Escritura e do Boletim de Subscrição, de manhia, nos termos previstos na Escritura; 11. Comprovação de Titularidade das Debêntures – Para neira a formalizar a Emissão aqui aprovada, bem como prever todas as demais condições atinentodos os ﬁns de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo respectivo registro tes às Debêntures. (iii) Complementarmente, como garantia adicional das Debêntures, os
no Livro de Registro de Debêntures da Companhia, com exceção das Debêntures da 1ª Série acionistas ROT Business LTD e Final LTD conferem, nesta data, de forma irretratável e irrevoe 2ª Série, que, por serem custodiadas eletronicamente, terão a sua titularidade comprovada pelo gável, em garantia ao pagamento e liquidação das Debêntures e ao cumprimento de todos os
extrato emitido pela B3; 12. Garantia Real – Os Acionistas da Companhia alienarão e transfe- termos e condições constantes da Escritura, a alienação ﬁduciária, na forma do artigo 1.361 e
rirão, na mesma data de celebração da Escritura, de forma irretratável e irrevogável, em caráter seguintes da Lei nº 10.406/2002, conforme alterado e do artigo 40 da Lei nº 6.404/1976, conforﬁduciário, a totalidade das ações de emissão da própria Companhia, conforme será disciplinado me alterado, da totalidade de suas respectivas ações ordinárias (a “Alienação Fiduciária”), nono “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia” (“Garantia Real”); minativas e sem valor nominal, todas de emissão da própria Companhia, conforme convencio13. Remuneração – Até a Data de Vencimento, conforme abaixo deﬁnida, sobre o saldo devedor nado em instrumento especíﬁco, que também é integralmente aceito pelos acionistas, sendo assido Valor Nominal Unitário das Debêntures efetivamente integralizadas, incidirão 100% da nado pelas partes na presente data e ora entregue à Companhia, para lavratura nos respectivos
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto livros societários. Os acionistas, expressamente, renunciam a quaisquer direitos de preferência que
Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas - IBGE (“IPCA” e “Atualização”), acrescida de juros remu- tenham sobre as ações conferidas em Alienação Fiduciária. A Companhia obriga-se, ainda,
neratórios de 16% ao ano, equivalente a 1,245% ao mês, base 252 Dias Úteis (”Juros Remune- a obter de qualquer terceiro que venha adquirir participação acionária na Companhia a anuênratórios” e, em conjunto com a atualização, “Remuneração”), com capitalização diária, obser- cia com relação às deliberações tomadas na presente data, incluindo o compromisso de respeitar
vando as fórmulas descritas e previstas na Escritura; 14. Prazo e Data de Vencimento – O prazo e cumprir as disposições contidas nos documentos aprovados na presente assembleia e/ou celedas Debêntures é de 20 anos, a contar da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), res- brados em decorrência das deliberações tomadas nesta assembleia. Encerramento: Nada mais.
salvadas as hipóteses de amortização antecipada e vencimento antecipado, nos termos previstos São Paulo/SP, 25.06.2020. Acionistas: ROT Business LTD - p.p. Eduardo Machado Silva Filho e
na Escritura; 15. Local de Pagamento – Os pagamentos das Debêntures e da Remuneração Hugo Leonardo Rocha Lima Spenciere, Final LTD - p.p. Ricardo Kozak Nobrega e Rogério Rinaldi
serão efetuados em moeda corrente e legal no país, em conta corrente a ser oportunamente infor- Riquelme. JUCESP nº 284.207/20-2 em 03/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ nº 61.531.620/0001-41 - NIRE 35.300.068.807
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de junho de 2020.
Data e Local – Aos 30 trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10:00 (dez) horas, na sede social uma Diretoria composta por até 03 (três) membros, sendo 01 (um) deles designado Diretor Presidente e os outros
à Rua Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, 70, Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado de São 02 (dois) designados Diretores Executivos, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelos acionistas, com
Paulo, CEP 07776-230. Quórum – Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro – Findo o mandato os Diretores
veriﬁca das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa – Presidente – Ricardo Halasz permanecerão em seus cargos até a posse da nova Diretoria. Parágrafo Segundo – Os Diretores poderão praticar,
Galvão. Secretária – Roberta Halasz Galvão. Publicações – As publicações do Aviso a que se refere o artigo 133 isoladamente, qualquer ato da Diretoria. Artigo 9º – A investidura no cargo far-se-á por termo lavrado no livro de
da Lei 6.404/76 e dos Editais de Convocação foram dispensadas, de acordo com os artigos 133, § 4º e 124, § 4º da “Atas das Reuniões da Diretoria”, assinado pelo respectivo diretor. Artigo 10 – No caso de vagar um cargo na
Lei 6.404/76. O Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do exercício social ﬁndo em 31 de dezembro Diretoria será, imediatamente, convocado uma Assembleia Extraordinária para eleger o substituto. Parágrafo
de 2019 foram publicados no Diário Oﬁcial do Estado (Empresarial) e no jornal O Dia SP em 23 de junho de 2020, Único – O Diretor eleito, na forma do disposto no caput deste artigo, permanecerá no cargo pelo tempo que faltava
às ﬂs. 18, 19 e 7, respectivamente. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: – Por unanimidade para completar o mandato do substituído. Artigo 11 – No impedimento ou ausência temporária de qualquer diretor,
de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. aprovar, sem a Sociedade continuará a ser administrada pelo diretor remanescente. Artigo 12 – A Diretoria tem as atribuições e
qualquer reserva, as Demonstrações Financeiras do Exercício Social ﬁndo em 31.12.2019, destinando o resultado poderes que a lei e estes estatutos lhe conferem, para assegurar o funcionamento regular da sociedade,
do exercício para a conta de Prejuízos Acumulados; 2. ratiﬁcar os honorários globais mensais pagos à Diretoria, competindo-lhe especialmente: a) representar a sociedade em juízo e nas suas relações com terceiros, ativa e
ﬁxados nas Reuniões de Diretoria realizadas em 25 de novembro de 2019 e em 04 de maio de 2020, atribuídos a passivamente, bem como perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e respectivas autarquias;
partir das referidas datas aos Diretores, conforme deliberado nas mencionadas reuniões; 3. não eleger o Conselho b) movimentar contas de qualquer natureza, em quaisquer bancos ou estabelecimentos de crédito, assinando
Fiscal, uma vez que sua instalação não foi solicitada por qualquer acionista, na forma da Lei e do Estatuto Social. cheques, cambiais, contratos e demais documentos, inclusive depositar e levantar valores, assinar títulos,
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Por unanimidade de votos, abstendo-se de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias, recibos, termos de responsabilidade e o mais que necessário for;
votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: 1 – ratiﬁcar a alteração do endereço da c) comprar e vender bens móveis, caucionar, empenhar e alienar ﬁduciariamente os bens móveis em garantia de
ﬁlial da cidade de Recife, Estado de Pernambuco, de Cais de Santa Rita s/nº – Armazém 18 – São José, CEP operações de empréstimo ou ﬁnanciamento, inclusive em favor de terceiros; d) adquirir bens imóveis e,
50020-360 para Cais de Santa Rita s/nº – Galpão 00S/N 0000 – São José, CEP 50020-455, conforme deliberado independentemente de autorização da Assembleia Geral, vender, compromissar, permutar, dar em pagamento ou
na Reunião de Diretoria para Rerratiﬁcar de 27 de dezembro de 2019, arquivada na JUCESP sob n° 42.727/20-0, por qualquer outro título alienar, arrendar, hipotecar ou gravar de ônus real os bens imóveis pertencentes à
em 21 de janeiro de 2020; 2 – diante do acima deliberado, o Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social passa sociedade, transigir, disputar e renunciar a direitos, contrair obrigações, bem como prestar ﬁanças e avais e assinar
a vigorar com a seguinte nova redação: Parágrafo Único – A sociedade possui ﬁliais: na Rua Promax nº 01 – os respectivos instrumentos, públicos ou particulares; e, e) constituir, em nome da sociedade, nos limites de suas
Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP 07776-225, a qual exerce as atividades atribuições e poderes, mandatários ou procuradores, especiﬁcados no instrumento os atos e operações que
de fabricação de produtos químicos, sintéticos e derivados de petróleo, aditivos de uso automotivo e industrial, poderão praticar. Parágrafo Primeiro – Para a alienação de bens imóveis, a diretoria necessitará de autorização
saneantes e detergentes sintéticos; na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, localizada na Rua Frederico expressa dos acionistas que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social. Parágrafo Segundo
Jensen, 535 – Galpão 02 – Fundos, Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-300 e na cidade de Recife, Estado de – Não serão admitidos como mandatários e/ou procuradores dos acionistas, cônjuges e parentes consanguíneos
Pernambuco, no Cais de Santa Rita s/nº – Galpão 00S/N 0000 – São José, CEP 50020-455, as quais exercem, ou não, até o terceiro grau de parentesco. Artigo 13 – A sociedade será representada pela assinatura isolada do
exclusivamente, as atividades de comércio atacadista dos produtos fabricados na ﬁlial da Rua Promax nº 01 – Diretor Presidente ou de qualquer um dos Diretores Executivos, ou, ainda, na ausência dos 03 (três) Diretores, pela
Distrito de Jordanésia – Cajamar – SP; 3 – reeleger o Sr. RICARDO HALASZ GALVÃO, brasileiro, solteiro,
assinatura conjunta de 02 (dois) procuradores. Parágrafo Único – As procurações outorgadas pela sociedade
empresário, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Portugal, 179, CEP 01446-020,
deverão especiﬁcar, no respectivo instrumento, todos os poderes conferidos bem como o prazo do mandato, exceto
portador da cédula de identidade RG nº 34.347.102-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 228.685.198-06, para
as procurações “ad judicia” que não terão prazo de validade ﬁxado. Artigo 14 – Os diretores reunir-se-ão sempre
o cargo de Diretor Presidente; a Sra. ROBERTA HALASZ GALVÃO, brasileira, solteira, empresária, residente e
que for necessário e as suas resoluções ou decisões constarão do livro de “Atas das Reuniões de Diretoria”. Artigo
domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Portugal, 179, CEP 01446-020, portadora da cédula de
15 – Os Diretores Presidente e Executivos perceberão os honorários que lhes forem ﬁxados anualmente pela
identidade RG nº 34.347.103-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 307.900.618-64, para o cargo de Diretora
Assembleia Geral Ordinária ou pela Assembleia Geral que os eleger, sem prejuízo das percentagens que lhes
Executiva e o Sr. MARCELO ESCARABAJAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
forem atribuídas pela Assembleia Geral. CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCAL – Artigo 16 – O Conselho Fiscal
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fernandes Moreira, 1550, apto. 203B, CEP 04716-003,
da sociedade, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas, na
portador da cédula de identidade RG nº 22.609.120-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 148.523.508-17, para
o cargo de Diretor Executivo, os quais ﬁrmaram as respectivas Declarações de Desimpedimento que se encontram forma do disposto no artigo 161 e seus parágrafos da Lei 6.404/76 e compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3
arquivadas na sede da companhia; 4 – Consolidar o Estatuto Social da companhia, cuja redação passa a ser a (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido seu funcionamento.
seguinte: “ESTATUTO SOCIAL – CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO – Artigo 1º – A Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira
Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após sua eleição e poderão ser reeleitos. Parágrafo Segundo – Os
sociedade denomina-se PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, e rege-se por estes
estatutos e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º – A sociedade tem sede, foro e administração à membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a uma remuneração, que será ﬁxada pela
Rua Dr. Antônio Leme Nunes Galvão, 70, Distrito de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP Assembleia Geral que os eleger. CAPÍTULO V – DA ASSEMBLEIA GERAL – Artigo 17 – A Assembleia Geral
07776-230, podendo, por deliberação da Diretoria, instalar e extinguir sucursais, ﬁliais, agências ou escritórios, em reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente,
sempre
que
os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 18 – Só poderão tomar parte da
qualquer parte do território nacional e do estrangeiro. Parágrafo Único – A sociedade possui ﬁliais: na Rua Promax
nº 01 – Distrito de Jordanésia, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP 07776-225, a qual exerce as Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome no livro competente até 3 (três) dias
atividades de fabricação de produtos químicos, sintéticos e derivados de petróleo, aditivos de uso automotivo e antes da data marcada para a realização da Assembleia, ou cujas ações ao portador sejam exibidas no ato. Artigo
industrial, saneantes e detergentes sintéticos; na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, localizada na 19 – A Assembleia Geral será presidida pelo acionista que na ocasião for eleito, competindo ao mesmo escolher
Rua Frederico Jensen, 535 – Galpão 02 – Fundos, Bairro Itoupavazinha, CEP 89066-300 e na cidade de Recife, entre os demais acionistas quem deverá secretariá-la. CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL – Artigo 20 – O
Estado de Pernambuco, no Cais de Santa Rita s/nº – Galpão 00S/N 0000 – São José, CEP 50020-455, as quais exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Levantado o balanço, do lucro líquido ajustado na forma
exercem, exclusivamente, as atividades de comércio atacadista dos produtos fabricados na ﬁlial da Rua Promax nº da Lei 6.404/76, serão deduzidos 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até esta atingir 20%
01 – Distrito de Jordanésia – Cajamar – SP. Artigo 3º – A sociedade tem por objeto: a produção, o comércio, a (vinte por cento) do capital social. No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) serão distribuídos aos acionistas como
distribuição, a importação, a exportação e armazenagem de: produtos químicos, detergentes e saneantes, óleos e dividendo do lucro remanescente após a destinação dos lucros nos termos da Lei. Parágrafo Primeiro – A
graxas lubriﬁcantes automotivos e industriais de uso geral para diversas aplicações, aditivos de combustível e sociedade levantará balanços mensais para veriﬁcação do andamento dos negócios sociais e poderá proceder a
aditivos de óleos lubriﬁcantes; a industrialização de produtos sob encomenda; o comércio atacadista e varejista de distribuição de lucros conforme deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – O valor dos juros pagos
lubriﬁcantes; o armazenamento de produtos de terceiros; a locação de armazém e/ou de espaço para estocagem ou creditados a título de capital próprio nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação
de mercadorias de terceiros; a prestação de serviços a veículos, tais como lavagem, lubriﬁcação e outros inerentes pertinentes poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo, integrando tal valor o montante dos dividendos
a tal atividade; serviços de representação comercial na intermediação de venda mercantil, a exploração de qualquer distribuídos pela companhia para todos os efeitos legais. Artigo 21 – Os dividendos não reclamados, decorridos
produto através de lojas; podendo, ainda, por deliberação da Diretoria, participar em outras sociedades, congêneres cinco anos de sua distribuição, reverterão em benefício da sociedade. CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO DA
ou não, como acionista ou quotista. Artigo 4º – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. SOCIEDADE – Artigo 22 – A sociedade entrará em liquidação nos casos legais. Parágrafo Único – Compete à
CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5º – O capital social é de R$ 27.000.000,00 (vinte e Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal, se solicitado, que
sete milhões de Reais), representado por 27.000.000 (vinte e sete milhões) de ações ordinárias nominativas, do deverá funcionar no período de liquidação”. Encerramento – Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente
valor nominal de R$ 1,00 (um) Real cada uma. Artigo 6º – As ações, indivisíveis em relação à sociedade, poderão suspendeu a sessão para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata, depois de lida e achada conforme,
ser representadas por títulos múltiplos ou cautelas que provisoriamente as substituam, satisfeitos os requisitos assinada por todos os presentes. Ricardo Halasz Galvão – Presidente. Roberta Halasz Galvão – Secretária. Espólio
legais. Parágrafo Único – As ações, bem como qualquer outro título que as represente, conterão obrigatoriamente de Roberto Andrade Galvão, representado por seu inventariante Sr.(a) Ricardo Halasz Galvão; Ricardo Halasz
as assinaturas de dois diretores. Artigo 7º – Cada ação nominativa dá direito a um voto nas deliberações da Galvão – nu-proprietário. Roberta Halasz Galvão – nu-proprietária. confere com o original lavrado às páginas 126
Assembleia Geral. CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL – Artigo 8º – A sociedade será administrada por até a 129 v do Livro nº 01 de Assembleias Gerais Ricardo Halasz Galvão - Presidente.
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SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2020

Viel Participações S.A. - CNPJ nº 34.846.886/0001-00 - NIRE 35300541421

Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ nº 17.587.556/0001-29 - NIRE 35.300.459.369
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 05.08.2020.
Data, Hora, Local: 05.08.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 1 – parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Secretária.
Deliberações Aprovadas: (I) Ratiﬁcação de que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado;
(II) redução do capital social em R$ 122.925.167,00, sendo R$ 6.000.000,00 considerado excessivo em relação ao objeto
e R$ 116.925.167,00 para absorção de prejuízos, com o cancelamento de 122.925.167 de ações ordinárias, sem valor
nominal, passando o capital social de R$ 212.828.163,00 para R$ 89.902.996,00. A título de restituição do valor das
ações canceladas, os acionistas farão jus ao recebimento de R$ 6.000.000,00, na proporção de suas respectivas
participações no capital social. (III) autorizar os administradores da Companhia a assinar e ﬁrmar todos os documentos
necessários para a restituição dos valores devidos em razão da redução de capital. Encerramento: nada mais. São
Paulo/SP, 05.08.2020. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária
Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0003762-05.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível Regional do Tatuapé-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Danielle França Silva, CPF
357.976.728-39 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Alexandre Ortega, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimada fica para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuar
o pagamento da importância de R$ 31.004,20 (17.07.2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 30/07/2020.
13 e 14/08
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PRGDOLGDGH 30( 3HTXHQD H 0pGLD (PSUHVD $SyOLFH Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
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(QFRQWUDQGRVH RV UpXV HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV
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Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda.
CNPJ nº 30.133.690/0001-18
Extrato Carta de Renúncia
À Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. Avenida Mutinga, 3.800, 3º andar - salas 30 e 31 CEP: 05110-902 - Jardim Santo Elias - São Paulo - SP. A/C: Sr. Andrea Facco Bonetti e Sra. Marisilvia da
Glória Simões Mattedi - Diretores. Referência: Renúncia. Prezados(as) Senhores(as), ao passo que
cumprimento VSas., venho pela presente comunicar a minha renúncia ao cargo de Diretor da Siemens
Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. com efeitos a partir desta data, por motivos de ordem pessoal.
Aproveito o ensejo para agradecer a conﬁança em mim depositada no período em que exerci este cargo
e faço consignar meus votos de sucesso para o futuro. Atenciosamente, André Clark Juliano - CPF/MF:
142.149.818-98. São Paulo, 20 de julho de 2020. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP Certiﬁco o Registro sob nº 260.630/20-2 em 22/07/2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
O anexo mencionado acima, encontram-se arquivado na empresa.

Escola Pacto Berçário - Educação Infantil Ltda.
CNPJ/MF nº 05.318.131/0001-35
Convocação - Reunião de Sócios
Ficam desde já convocadas as Senhoras Sócias da Escola Pacto Berçário - Educação Infantil Ltda., para se reunirem
no próximo dia 24.08.2020, às 10h00, na sede da Sociedade, São Paulo/SP, Rua Carlos Steinen, 59, Paraíso, CEP 04004-010,
para tratar da seguinte ordem do dia: (a) deliberar sobre a destituição da Sócia Claudiane Peres de seu cargo de administradora da Sociedade; (b) alteração da Cláusula 8ª do Contrato Social da Sociedade, caso aprovado o item ‘a’ da ordem do
dia; (c) deliberar sobre proposta de grupamento das quotas representativas do capital social da Sociedade, na proporção de
1.000 quotas, para 1 quota, com alteração do valor nominal das quotas e sem alteração do capital social da Sociedade; (d)
alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social para reﬂetir a nova composição do capital social; e (e) autorizar a administração
da Sociedade a praticar todos os atos necessários à plena implementação das deliberações tomadas nos termos desta ordem do dia. São Paulo, 13.08.2020. Maria José Santiago Martins Mammana - Sócia Administradora

Living Amparo Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ: 11.371.115/0001-09 - NIRE: 35.223.874.506
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.08.2020, às 10hs., na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretário: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 11.911.364,00, sendo R$ 5.911.364,00
direcionados a absorção de prejuízos e R$ 6.000.000,00, por serem considerados excessivos, com o cancelamento de
11.911.364 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. Passando o capital social de R$ 35.598.216,00 para R$ 23.686.852,00, dividido em 23.686.852
quotas. 3. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 05.08.2020. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Miguel
Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Recife Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ: 09.451.853/0001-14 - NIRE: 35.222.194.021
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.08.2020, às 10hs, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 45.991.796,00, sendo R$ 30.991.796,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 15.000.000,00, por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 45.991.796
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando
o capital social de R$ 399.389.976,00 para R$ 353.398.180,00, dividido em 353.398.180 quotas. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.08.2020. Mesa: Miguel
Maia Mickelberg - Presidente; Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. Sócia: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Torres Vedras Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 08.288.309/0001-30 - NIRE 35.220.911.745
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 05.08.2020, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$ 4.000.000,00, por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 4.000.000 quotas, valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., em moeda
corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O capital passará de R$ 16.675.073,00
para R$ 12.675.073,00, dividido em 12.675.073 quotas. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Nada mais. São Paulo, 05.08.2020. Sócia: Living Empreendimentos Imobiliários S.A., por Miguel
Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
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SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2020
Leilão de Arte - Gustavo
Augusto
Magalhães
(Leiloeiro oficial JUCESP 1 128)
comunica que será realizado
o leilão de arte 16297 no dia
18/08
às
19
h.
www.originarteleiloes.com.br,
Av. Doutor João Guimarães,
3 1 5 ª M o r u m b i S P / S P ( 11 )
5 8 2 5 - 8 9 3 2
originarteleiloes@gmail.com

Jornal O DIA SP

VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora e local: No dia 01/04/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em
vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos
presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 600.000,00, mediante a emissão de 600.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 600.000,00, integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de
R$ 103.945.000,00 para R$ 104.545.000,00, dividido em 104.545.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos
mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, foram totalmente subscritas pelas
acionistas, sendo 500.820 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, 54.000 ações pela acionista
S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e 45.180 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., as quais deverão ser
integralizadas pelas subscritoras, até o dia 09/04/2020, em moeda corrente nacional, de forma proporcional às ações subscritas. A alteração do caput do Artigo
5º do Estatuto Social que, devidamente adaptado, passa a vigorar com a seguinte e nova redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O
capital social é de R$ 104.545.000,00 dividido em 104.545.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento
em Participações - Multiestratégia, por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., por Emiliano Rodrigues da Silva.; e S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., por Juliana Velludo Rezek
Rodrigues da Silva. JUCESP n° 195.291/20-7 de 05/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Siena Comércio e Participações S/A

CNPJ n° 51.594.877/0001-99
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota 2019 2018
Balanço Patrimonial
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
Ativo / Circulante
53
48
Capital Reservas Reserva de ágio na Reserva Reserva Lucros (prejuizos)
Total do
Caixas e equivalentes de caixa
3
15
10
Eventos
social de capital emissão de ações de legal retenção
acumulados patrimônio líquido
Empréstimos a partes relacionadas
4
38
38 Saldos em 31/12/2017
5.475
634
18.963
1.311
20.445
–
46.828
Não Circulante
55.865 52.334 /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
–
–
–
–
–
463
463
Investimentos
55.783 52.181 Destinação do lucro do exercício
–
–
–
23
440
(463)
–
Participações em sociedade controlada
5 55.783 52.181 Saldos em 31/12/2018
5.475
634
18.963
1.334
20.885
–
47.291
Imobilizado
82
153 /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
–
–
–
–
–
3.238
3.238
55.918 52.382 Destinação do lucro do exercício
Total do Ativo
–
–
–
162
3.076
(3.238)
–
Passivo / Circulante
2.769 2.667 Saldos em 31/12/2019
5.475
634
18.963
1.496
23.961
–
50.529
Empréstimos de coligadas estrangeiras
6 2.656 2.554
Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019
2018
2019 2018
Juros sobre o capital próprio a pagar
113
113 Resultado da Equivalência Patrimonial
3.601
1.083 Das Atividades Operacionais: /XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR 3.238 463
Não Circulante
2.620 2.424 (Despesas) Receitas Operacionais
(257)
(244) Ajustes por: Resultado de Equivalência Patrimonial
(3.602) (1.083)
Exigível a longo prazo: Empréstimos de controladas 7 2.620 2.424 Gerais e administrativas
(257)
(244) Depreciação
71
88
Patrimônio Líquido
50.529 47.291 Lucro Operacional
3.344
839 Ganho cambial
100 373
Capital social
8 5.475 5.475 Resultado Financeiro Líquido
(106)
(376) Prejuízo ajustado
(193) (159)
Reservas de capital
634
634 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(604)
(376) Fluxo de caixa líquido (aplicado nas)
Reservas de ágio na emissão de ações
18.963 18.963 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
498
– atividades operacionais
(193) (159)
Reservas de lucros
25.457 22.219 Lucro Líquido do Exercício
3.238
463 Das Atividades de Investimentos
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
55.918 52.382 Lucro por ação - Em R$ 1,00
1,68
0,24 Baixa do ativo imobilizado
– (62)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Santaconstancia Tecelagem Ltda. Fluxo de caixa líquido (aplicado) nas atividades
Nota 1. Contexto Operacional: A Companhia tem como objeto social a par– (62)
2019
2018 de investimento
ticipação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiCapital social (em milhares de reais)
47.460
47.460 Das Atividades de Financiamentos
ras, como sócia acionista ou quotista, a prestação de serviços de consultoria
2
(7)
Quantidade total de ações
36.160
36.160 Créditos a receber de partes relacionadas
e administração, importação, exportação e a comercialização de produtos
196 222
36.158
36.158 &DSWDomRGH¿QDQFLDPHQWR
em geral. Nota 2. Principais Práticas Contábeis: a) O resultado é apurado Quantidade de ações possuídas
Fluxo de caixa líquido (aplicado) nas atividades
Patrimônio
líquido
ajustado
55.786
52.185
de acordo com o regime de competência. b) O investimento relevante em
198 215
99,9945% 99,9945% GH¿QDQFLDPHQWRV
companhia controlada é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Percentual de participação
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa
Resultado
do
exercício
3.601
1.083
c) Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou realização, in5
(6)
52.182
51.099 e Equivalentes de Caixa
cluindo, quando aplicável, os rendimentos ou atualizações até a data do ba- Saldos iniciais
3.601
1.083 Demonstração do Aumento (Diminuição)
lanço. d) Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou Resultado da equivalência patrimonial (DRE)
55.783
52.182 de Caixa e Equivalentes de Caixa
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 6DOGRV¿QDLV
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10
16
¿QDQFHLURVHYDULDo}HVPRQHWiULDVLQFRUULGRVDWpDGDWDGREDODQoRH $V Nota 6. Empréstimos de Coligadas Estrangeiras: Refere-se a empréstimos &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
15
10
provisões para o imposto de renda e contribuição social foram constituídas SDUDFDSLWDOGHJLURHPPRHGDHVWUDQJHLUDFRPYHQFLPHQWR¿QDOSDUD Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa
as alíquotas de 15% e 9%, respectivamente, sobre o lucro líquido ajustado com incidência da variação cambial, como demonstrado no quadro abaixo: e Equivalentes de Caixa
5
(6)
2019
2018
QDSDUWH$GR/$/85GHDFRUGRFRPOHJLVODomRWULEXWiULDYLJHQWH1mRIRL
0D]]DUL7H[WLOHV,QF
1.992
1.916 As operações realizadas com partes relacionadas, controladas, estão
apurado resultado tributável nos exercícios de 2019 e 2018.
664
638 demonstradas pelo valor original e encargos até a data do balanço com a
2019 2018 Venus Overseas Holding Corp.
Nota 3. Caixa e Equivalentes de Caixa
2.656
2.554 controlada, seguindo as prerrogativas de contratos entre as partes. Nota
15
10
Bancos conta movimento
8. Capital Social: O capital social totalmente subscrito e integralizado
15
10 Nota 7. Empréstimos de Controladas
Controlada
Empréstimos Concedidos é representado por 1.922.641 ações ordinárias nominais no valor de R$
Nota 4. Empréstimos a Partes Relacionadas: Refere-se a empréstimos
6DQWDFRQVWDQFLD7HFHODJHP/WGD
2019
2018
5.475.035,71 (cinco milhões quatrocentos e setenta e cinco mil, trinta e
HIHWXDGRVSDUDDHPSUHVDFRQWURODGRUD1DQL[/WGDHDFRQWURODGRUDLQGLUHWD
2.620
2.424 cinco reais e setenta e um centavos).
=DJRUD/WGD Nota 5. Participações em Sociedade Controlada:
DIRETORIA:
Alessandro Pascolato - Diretor-Presidente
Heleandra Lima Pereira - Contadora CRC 1SP 289.969/O-2 - CPF 125.996.218-01
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis – Aos Quotistas e que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
Administradores - Siena Comércio e Participações S/A. São Paulo - SP. Opinião com ressalva: Examinamos se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
as demonstrações contábeis da Siena Comércio e Participações S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos LQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDV
que possam decorrer do assunto mencionado no parágrafo descrito na seção a seguir intitulada “Base para referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD6LHQD&RPpUFLRH3DUWLFLSDo}HV6$HP DXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
RGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRP independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: As demonstrações contábeis UHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
FRUUHVSRQGHQWHV DR H[HUFtFLR ¿QGR HP  GD FRQWURODGD 6DQWDFRQVWDQFLD7HFHODJHP /WGD IRUDP SRU opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
nós examinadas e no correspondente relatório, emitido em 03/02/2020, constou ressalva em decorrência da MiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
XWLOL]DomRGHFULWpULRV¿VFDLVSDUDDYDOLDomRGRVHVWRTXHVGHSURGXWRVHPSURFHVVRHDFDEDGRV1RVVDDXGLWRULD IDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDV
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os HDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtPRV
SULQFtSLRV pWLFRV UHOHYDQWHV SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
FRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRV
nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: $VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRH[HUFtFLR¿QGRHP que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
DSUHVHQWDGDV SDUD ¿QV GH FRPSDUDomR IRUDP SRU QyV H[DPLQDGDV H R FRUUHVSRQGHQWH UHODWyULR GH DXGLWRULD GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR VH DV GLYXOJDo}HV IRUHP
datado de 14/02/2019, conteve a mesma ressalva descrita na seção anterior, intitulada “Base para opinião inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
com ressalva”. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A UHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGH
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo RSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOXVLYH
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada PDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDH
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da VX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVGDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDU
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRV
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades durante nossos trabalhos. São Paulo, 03/02/2020. BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI -Auditores Independentes
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de S/S CRC-2-SP 5.528/O-2. João Paulo Antonio Pompeo Conti - Contador CRC 1SP 057611/O-0.
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UpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH
D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR
DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH
R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR
DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
 H 
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD GH )DOrQFLDV H 5HFXSHUDo}HV -XGLFLDLV GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  0$5&(/2
%$5%26$6$&5$021(QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5&$%2,',675,%8,'25$'(&$51(6('(5,9$'26
/7'$ &13-  FRP HQGHUHoR j $YHQLGD 0DULD /XL]D $PHULFDQR  &LGDGH /LGHU &(3 
6mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3HGLGRGH)DOrQFLDSRUSDUWHGH&RQWLQHQWDOEDQFR1S)XQGR
GH ,QYHVWLPHQWR (P 'LUHLWRV &UHGLWyULRV 1mR 3DGURQL]DGRV FRP IXQGDPHQWR QR DUWLJR  , GD /HL  SRU
LPSRQWXDOLGDGH QR SDJDPHQWR GD V  GXSOLFDWD V  Q    H TXH WRWDOL]DP
R YDORU GH GH 5  GHYLGDPHQWH SURWHVWDGD V  (VWDQGR D Up HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH GHIHVD SRGHQGR QRV WHUPRV GR DUW 
SDUiJUDIR ~QLFR GD /HL  GHSRVLWDU D TXDQWLD FRUUHVSRQGHQWH DR WRWDO GR FUpGLWR UHFODPDGR TXH GHYHUi
VHU DWXDOL]DGR DWp D GDWD GR GHSyVLWR FRP MXURV H FRUUHomR PRQHWiULD DFUHVFLGD GH FXVWDV GHVSHVDV SURFHVVXDLV H
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  GR YDORU GR GpELWR VRE SHQD GH GHFUHWDomR GD IDOrQFLD 1mR VHQGR
FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO ( SDUD TXH SURGX]D
VHXVHIHLWRVGHGLUHLWRVHUiRSUHVHQWH(GLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
  H 
9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  ' ( & , 6  2 ± ( ' , 7$/3URFHVVRQ
&ODVVH ± $VVXQWR 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO  (VWDEHOHFLPHQWRV GH (QVLQR 5HTXHUHQWH )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV
3HQWHDGR5HTXHULGR.DWLXFL$YLOHVGH/D&UX]*ULOOR9LVWRV7HQGRHPYLVWDTXHMiIRUDPHVJRWDGRVWRGRVRVPHLRVKiEHLV
SDUDDORFDOL]DomRGDSDUWHUpGHILURDFLWDomRHGLWDOtFLDUHTXHULGDjVIOVVHUYLQGRDSUHVHQWHGHFLVmRFRPRHGLWDO
(VWH-Xt]R)$=6$%(5D.DWLXFL$YLOHVGH/D&UX]*ULOORGRPLFLOLDGRHPORFDOLQFHUWRHQmRVDELGRTXHOKHIRLPRYLGD$omR
GH &REUDQoD SRU )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV 3HQWHDGR DOHJDQGR HP VtQWHVH $ 5p ILUPRX &RQWUDWR GH $GHVmR GH
3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVFRPD$XWRUDGHL[DQGRGHSDJDUPHQVDOLGDGHVFRQIRUPHSHWLomRLQLFLDORTXHHQVHMRX
DSUHVHQWHDomR(QFRQWUDQGRVHDSDUWHUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/
SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
HGLWDO DSUHVHQWH FRQWHVWDomR VRE SHQD GH UHYHOLD 1R VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO
SRUH[WUDWRSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL2SUHVHQWHHGLWDOWHPRSUD]RGHGLDV5HFROKDDSDUWHDXWRUDDVFXVWDVUHIHUHQWHV
D SXEOLFDomR QR '-( QR YDORU GH 5  SURYLGHQFLDQGR QR PDLV D SXEOLFDomR GR HGLWDO HP MRUQDLV GH JUDQGH
FLUFXODomRFRPSURYDQGRVHQRVDXWRVQRSUD]RGH GH] GLDV,QWLPHPVH6mR3DXORGHDJRVWRGH'LPLWULRV
=DUYRV9DUHOOLV-XL]GH'LUHLWR
 H 
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&LYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &$5/26('8$5'235$7$9,(5$
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  /1/ &/Ë1,&$ 2'2172/Ï*,&$ /7'$ &13-  FRP
HQGHUHoR j 5XD 3DGUH -RVH GH $QFKLHWD  DSWR  6DQWR$PDUR &(3  6mR 3DXOR  63 TXH OKH IRL
SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH 2GRQWRFOLQLF 6$ REMHWLYDQGR R SDJDPHQWR GD
TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH )UDQTXLD (PSUHVDULDO Q  XQLGDGH
&DSmR 5HGRQGR (QFRQWUDQGRVH RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR H[SHGHVH R (',7$/ SDUD TXH HP
GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRDFUHVFLGRGDVFRPLQDo}HVOHJDLVFDVRHPTXH
D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH H TXHUHQGR RIHUHoDP HPEDUJRV QR SUD]R GH  GLDV ~WHLV IDFXOWDQGR
DRV H[HFXWDGRV QHVVH SUD]R UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU HP
H[HFXomRPDLVFXVWDVHKRQRUiULRVUHTXHUHURSDJDPHQWRGRVDOGRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
H MXURV VRE SHQD GH SHQKRUD H DYDOLDomR GH EHQV ILFDQGR DGYHUWLGRV TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR
GH UHYHOLD QRV WHUPRV GR DUW  ,9 GR &3& 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 
  H 
(GLWDO GH 1RWLILFDomR SDUD &RQKHFLPHQWR GH 7HUFHLURV 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2
'U&DUORV(GXDUGR%RUJHV)DQWDFLQL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUDWRGRV
TXDQWRV R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP FRQKHFLPHQWR WLYHUHP H LQWHUHVVDU SRVVD TXH &DUORV $OEHUWR GH 0RUDHV %RUJHV H
6LPRQH &KDGDODNLDQ %RUJHV DMXL]DUDP XPD ,QWHUSHODomR -XGLFLDO HP IDFH GH (VSyOLR GH $PDXU\ )RQVHFD (VEHUDUG
UHSUHVHQWDGR SRU VHXV KHUGHLURV 5REHUWR 0LUDQGD (VEHUDUG &3)  /XF\ (VEHUDUG *RPHV &3)
  H$PDXU\ 0LUDQGD (VEHUDUG &3)   SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
DGRWHP DV PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD TXH R ,PyYHO GH SURSULHGDGH GRV 5HTXHUHQWHV GHVFULWR FRPR DSDUWDPHQWR Q
 GR (GLItFLR 6RODU GRV 3DOPDUHV VLWXDGR QD 5XD 'U 'LRJR )DULD Q  9LOD &OHPHQWLQR 6mR 3DXOR63
PDWULFXODGR VRE R Q  GR  &DUWyULR GH 5HJLVWUR GH ,PyYHLV ILTXH OLYUH GD UHVSRQVDELOLGDGH H[HFXWLYD
UHFODPDGD QD DomR PRQLWyULD Q  EHP FRPR LQGHQL]HP WRGRV RV SUHMXt]RV LQFRUULGRV
SHORV 5HTXHUHQWHV SUHVHQWHV H IXWXURV GHFRUUHQWHV GD FRQVWULomR LQFLGHQWH VREUH R LPyYHO GRV 5HTXHUHQWHV DOpP
GH GHWHUPLQDU D DYHUEDomR GD SUHVHQWH LQWHUSHODomR QDV PDWUtFXODV Q  GR 5HJLVWUR GH ,PyYHLV GH 8EDWXED63
GR5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR63HQGR5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR63FRP
R HVFRSR GH GDUOKH DPSOD SXEOLFLGDGH H UHVJXDUGDU R UHVXOWDGR ~WLO GD UHVSRQVDELOLGDGH SDWULPRQLDO GRV 5HTXHULGRV
SHUDQWH RV 5HTXHUHQWHV LPSHGLQGR TXH HYHQWXDLV WHUFHLURV YHQKDP D DOHJDU ERDIp HP DTXLVLo}HV LPRELOLiULDV
(VWDQGRRV127,),&$'26HPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
 H 
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CNPJ n° 08.671.874/0001-82
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Nota 2019 2018
2019 2018
2019 2018
Ativo / Circulante
1
1 Resultado da equivalência patrimonial
1.781
255 Das Atividades Operacionais
1.781 248
3
1
1 Despesas administrativas
–
(7) Lucro líquido do exercício
Disponibilidades
(1.781) (255)
Não Circulante
27.807 26.026 Resultado operacional
1.781
248 Ajustado por: Equivalência patrimonial
– (7)
Lucro líquido do exercício
1.781
248 Lucro líquido ajustado
Investimentos
16,11 2,24 Aumento (diminuição) no passivo circulante e exigível a longo prazo
4 27.807 26.026 Lucro por ação - Em R$ 1,00
Participação em sociedades controladas
–
7
27.808 26.027 Nota 3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Total do Ativo
2019 2018 Empréstimos de controladas
Passivo e Patrimônio Líquido
Nota 2019 2018 Bancos conta movimento
1
1 Variação líquida do passivo circulante e exigível
–
7
33
33
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo
1
1 a longo prazo
33
33 Nota 4. Participação em Sociedades Controladas:
Empréstimos de controladas/coligadas
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
27.775 25.994
Patrimônio Líquido
Demonstração do Aumento(Diminuição) de Caixa e
Siena Comércio e
5
771
771
Capital social
Equivalentes de Caixa
Descrição
Participações S.A.
Reserva de lucros
27.004 25.223
1
1
2019
2018 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
27.808 26.027 Capital social (em milhares de reais)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1
1
5.475
5.475 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
–
–
Quantidade total de ações
1.922.641 1.922.641 Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1.058.000 1.058.000
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota 1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 23/11/2006 Quantidade total de ações possuídas
47.296 47.296
Capital Reserva de lucros
Lucros
e registrada na Junta Comercial de São Paulo em 31/01/2007, tendo como Patrimônio líquido ajustado
55,0285% 55,0285%
Eventos
social Legal Retidos acumulados Total
objeto social a participação em administração de bens e negócios próprios, Percentual líquido ajustado
3.238
248 Saldos em 31/12/2017
771 154
24.821
– 25.746
podendo também participar de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, Resultado de exercício controlada
26.026 25.771 Lucro líquido do exercício
–
–
–
248 248
como sócia, acionista ou quotista. Em 03/09/2007, mediante integralização Saldos iniciais de investimentos
1.781
255 Constituição de reserva
–
–
248
(248)
–
do capital, passou a Controlar a SIENA Comércio e Participações S.A., Resultado de equivalência patrimonial DRE
27.807 26.026 Saldos em 31/12/2018
771 154
25.069
– 25.994
passando neste momento a ter atividades operacionais. Nota 2. Principais Saldos Finais
–
–
–
1.781 1.781
Práticas Contábeis: a) O resultado é apurado de acordo com o regime Nota 5. Capital Social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, Lucro líquido do exercício
–
88
1.693
(1.781)
–
de competência. b) O investimento relevante em Companhia controlada é é representado por 110.550 ações ordinárias no valor de R$ 770.550,00 Constituição de reserva
(Setecentos e setenta mil, e quinhentos e cinqüenta reais).
Saldos em 31/12/2019
771 242
26.762
– 27.775
avaliado pelo método da equivalência patrimonial.
DIRETORIA:
Alessandro Pascolato - Diretor-Presidente
Heleandra Lima Pereira - Contadora CRC 1SP 289.969/O-2 - CPF 125.996.218-01
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis – Aos Diretores da Zagora que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
Administração de Bens S/A. São Paulo – SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
da Zagora Administração de Bens S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31/12/2019 e as alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
UHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDV ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos que possam decorrer do assunto mencionado LQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDV
no parágrafo descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
DFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUD LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
GD=DJRUD$GPLQLVWUDomRGH%HQV6$HPRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[D DXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOBase para opinião com independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
ressalva: $VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHPGDFRQWURODGD6LHQD UHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
Comércio e Participações S.A. foram por nós examinadas e no correspondente relatório, emitido em 03/02/2020, opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
constou ressalva em decorrência do fato de que sua controlada Santaconstancia Tecelagem Ltda. avaliou seus MiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
HVWRTXHVGHSURGXWRVHPSURFHVVRHDFDEDGRVGHDFRUGRFRPFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHODOHJLVODomR¿VFDO1RVVD IDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDV
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com HDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtPRV
RVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLV sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
FRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRV
nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: $VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRH[HUFtFLR¿QGRHP que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
DSUHVHQWDGDV SDUD ¿QV GH FRPSDUDomR IRUDP SRU QyV H[DPLQDGDV H R FRUUHVSRQGHQWH UHODWyULR GH DXGLWRULD GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR VH DV GLYXOJDo}HV IRUHP
datado de 14/02/2019, conteve a mesma ressalva descrita na seção anterior, intitulada “Base para opinião inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
com ressalva”. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo RSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOXVLYH
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada PDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDH
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da VX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVGDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDU
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRV
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades durante nossos trabalhos. São Paulo, 03/02/2020. BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI Auditores Independentes
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de S/S - CRC-2-SP 5.528/O-2. João Paulo Antonio Pompeo Conti - Contador CRC 1SP 057611/O-0

ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
CNPJ 06.167.730/0001-68 - NIRE 35 2 2153286 1
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
Publica-se o presente extrato para que seja atendido ao disposto no artigo 1.084, §§
por reputá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do inciso II, do
1º, 2º e 3º da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro. Data:
artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, tendo ponderado os seguintes fatores para
14 de agosto de 2020. Local das Publicações: Observados os termos do § 1º do
a conclusão do excesso do capital social: a) O contrato social da sociedade estabelece
artigo 1.152 do Código Civil Brasileiro, as publicações ocorrerão nos órgãos oficiais
que as quantidades excedentes de caixa devem ser distribuídas aos sócios na forma
da União e dos Estados onde se encontram os seguintes endereços: Sede Social:
de dividendos ou, inexistindo lucros distribuíveis, na forma de redução de capital;
Avenida das Nações Unidas, 14261, Ala B, 17º andar, Conjunto A, sala 1, Chácara
b) Cotejando-se as projeções de resultados com as necessidades de investimentos
Itaim, São Paulo, SP, CEP 04533-085. Filiais: (i) Rodovia Poços de Caldas/Andradas
apresentadas pela administração, basicamente de pequena monta já que direcionados
– s/nº – Km 10 – Parte C – Zona Rural, CEP 37719-005, Poços de Caldas, Minas
à manutenção do parque produtivo atual, conclui-se que a Sociedade continuará a
Gerais; (ii) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Km 18, nº
acumular caixa sem perspectiva de utilização, o que configura excesso de capital
03, Bairro Estiva, CEP 65095-604, São Luís, Maranhão; (iii) Enseada do Lago Grande
social. 1.1. Deste modo, propõe-se a redução do capital social em R$ 250.309.590,00
de Juruti, s/nº, Porto Capiranga, CEP 68.170-000, Juruti, PA. Convocação e
(duzentos e cinquenta milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e noventa reais)
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, bem como reunião ou
com o cancelamento de 25.030.959.000 (vinte e cinco bilhões, trinta milhões,
assembleia, observados os termos dos §§ 2º e 3º do artigo 1.072 do Código Civil
novecentos e cinquenta e nove mil) quotas representativas do capital social da
Brasileiro. Deliberações: 1. As Sócias decidem unanimemente reduzir o capital
Sociedade e o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de Real) por quota cancelada a
social da Sociedade de R$ 5.605.634.368,45 (cinco bilhões, seiscentos e cinco
cada uma das sócias, na proporção de suas participações no capital social da
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta
Sociedade. 1.2. Como consequência da deliberação tomada, as sócias resolvem por
e cinco centavos), representado por 560.563.436.845 (quinhentos e sessenta bilhões,
unanimidade alterar a cláusula 6ª do Contrato Social da Sociedade, que passará a ter
quinhentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e
a seguinte nova redação: “Cláusula 6ª – O Capital social, totalmente subscrito e
quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de Real) cada,
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 5.355.324.778,45 (cinco bilhões,
para R$ 5.355.324.778,45 (cinco bilhões, trezentos e cinquenta e cinco milhões,
trezentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e
trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), representado por 535.532.477.845
centavos), representado por 535.532.477.845 (quinhentos e trinta e cinco bilhões,
(quinhentos e trinta e cinco bilhões, quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos
quinhentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e
e setenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$
quarenta e cinco) quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada,
0,01 (um centavo de Real) cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma:
Sócia
Nº de quotas
Valor da quota (R$)
% (aprox.) do Capital Social
Valor do Capital Social (R$)
Alcoa Alumínio S.A.
244.752.943.761
0,01
45,70
2.447.529.437,61
Alumina Limited do Brasil S.A.
163.168.628.509
0,01
30,47
1.631.686.285,09
Alcoa USA Holding Company
37.483.731.840
0,01
7,00
374.837.318,40
Alumina Brazil Holdings PTY Limited
24.989.154.344
0,01
4,67
249.891.543,44
Alcoa World Alumina LLC
17.671.932.325
0,01
3,30
176.719.323,25
Grupiara Participações S.A.
28.479.652.497
0,01
5,32
284.796.524,97
Butiá Participações S.A.
18.986.434.569
0,01
3,55
189.864.345,69
TOTAL
535.532.477.845
0,01
100
5.355.324.778,45
Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
Diretor-Presidente das quotistas: Alcoa Alumínio S.A. e Grupiara Participações S.A.;
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.
(ass.) Luciano Francisco Pacheco do Amaral Neto: procurador da quotista Alcoa
Parágrafo Segundo - Para efeito do exercício do direito de voto e para cálculo do
World Alumina LLC; (ass.) Luciano Francisco Pacheco do Amaral Neto: Procurador
montante a ser distribuído a cada sócia, a título de dividendos, bem como para
da quotista Alcoa USA Holding Company; (ass.) David Dias de Sousa: Diretor das
atribuição de outros direitos econômicos às quotas representativas do capital social,
quotistas: Alumina Limited do Brasil S.A., Butiá Participações S.A. e Procurador
será considerado o número de quotas detido por cada sócia, independentemente de
da quotista Alumina Brazil Holdings PTY Limited. Testemunhas: Juliana Abade e
seu valor nominal”. Assinaturas: (ass.) Otávio Augusto Rezende Carvalheira:
Débora Elaine Bezerra Lima.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE
DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir
em Assembleia Geral, a ser realizada, em primeira convocação, em 03 de Setembro de 2020, às 10h (“Data da
Assembleia”), que ocorrerá de forma exclusivamente digital, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
observando as disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a ﬁm de deliberar sobre: (a) A não decretação de
Vencimento Antecipado das Debêntures, e consequentemente dos CRA, nos termos da cláusula 6.1, item “ii” da Escritura de
Emissão de Debêntures, tendo em vista o descumprimento da correta destinação dos recursos captados por meio dos CRA,
observando que foi adquirido açúcar da CRV Industrial LTDA, empresa não listada no Anexo II da Escritura de Emissão de
Debêntures (“CRV”), no montante R$ 36.668.906,43 destinados, em desconformidade com o previsto nas cláusulas 3.5.2 e 3.5.3
da referida escritura, observando a notiﬁcação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Devedora, em 18 de fevereiro de 2020 e a
contranotiﬁcação encaminhada pela Devedora em 12 de março de 2020. (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, a celebrar todos os atos necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. O link de acesso à
Assembleia Geral, bem como as Orientações Gerais a ser observadas para o ingresso na Assembleia Geral serão encaminhadas
pelo Agente Fiduciário aos Titulares dos CRA e disponibilizados no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br. Os
documentos necessários para comprovação de titularidade e representação deverão ser encaminhados para gestao@isecbrasil.
com.br, juridico@isecbrasil.com.br e para assembleias@vortx.com.br, com cópia para agenteﬁduciario@vortx.com.br, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas da Data da Assembleia, sob pena de não ingresso no referido conclave. A presente
Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em
circulação e em segunda convocação 30% (trinta por cento) dos CRA em circulação, sendo deliberado pela maioria dos
presentes. São Paulo, 14 de agosto de 2020. DANIEL MAGALHÃES - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Zagora Administração de Bens S/A

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT,
Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa
do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à usucapião administrativo, prenotado sob nº 792.793
em 18 de maio de 2020 a requerimento de Herminia Qinalia dos Santos, brasileira, aposentada, RG nº
9.956.081-1-SSP/SP, CPF nº 283.321.208-96, e seu marido José dos Santos Filho,brasileiro, aposent ado,
RG nº 2.047

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015259-14.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a M.S.D.O. Distribuidora de Produtos Infantis Eireli, CNPJ 20.192.238/000173, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Money Plus Sociedade de
Crédito ao Microempreendendor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, objetivando a cobrança de R$ 58.823,95
(20.03.2020), referente ao inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário – CCB, de nºs. 128616, 133752 e
134149. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para,
em 03 dias, efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo
de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento
do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 03 de agosto de 2020.
14 e 15.08

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1063185-28.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERIANA FERREIRA DE SOUSA CHIMENTO
BAU, RG 21471553-X, CPF 116.773.558-75, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC, alegando em síntese: a cobrança de R$ 34.071,08 (outubro/
2018), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2015. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida
ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo,
prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado
embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 01 de julho de 2020.
14 e 15.08

EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0008059-76.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Fábio Foschini Hert, CPF 272.722.448-60, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 60.957,81, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28
de julho de 2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005997-63.2020.8.26.0001.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Rossanez Vaz da SIlva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sylvia Regina de Lima Garroux, CPF 114.774.13871, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional
Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a suaINTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 53.667,05 (março/2020), devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2020.

EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003550-72.2020.8.26.0011. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).ANA LUIZA
MADEIRO CRUZ ESERIAN, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ANA CAROLINA PEREZ DE TRIMANO,
Brasileira, Divorciada,Artesã, RG 121652816, CPF 112.000.838-73, com endereço à Rua Cristiano Viana, 875,
casa 01, Cerqueira Cesar, CEP 05411-001, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda S/C SINEC. Encontrandose 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 deR$ 92.783,39, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05
de agosto de 2020.
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Brasil pede explicações à China sobre
frango supostamente contaminado
Foto/José Cruz/Arquivo/ABr

TSE aprova resoluções
com novas datas para o
processo eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na quinta-feira, (13) os ajustes em suas resoluções com as novas datas
dos eventos eleitorais e votações das eleições municipais
deste ano. Devido à pandemia
da covid-19, o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional adiando o pleito para
15 de novembro, em primeiro
turno, e o segundo turno para
29 de novembro. Originalmente, as eleições acontecem no
mês de outubro.
O plenário do TSE aprovou
ainda quatro resoluções, que
tratam, respectivamente, das
regras gerais de caráter temporário; de uma alteração pontual na resolução que dispõe sobre o cronograma do cadastro
eleitoral; de mudança na resolução dos atos gerais do processo eleitoral e do novo calendário eleitoral de 2020, que
teve 297 marcos temporais
definidos.
Além da data das votações,
também foi adiado o período
das convenções partidárias,
para deliberar sobre escolha de
candidatos e coligações, que

deverão ser realizadas de 31 de
agosto a 16 de setembro. Já o
prazo para o registro de candidaturas, que terminaria em 15
de agosto, foi transferido para
26 de setembro. Os partidos
terão até as 19h do dia 26 para
realizar o procedimento no cartório eleitoral, mas será possível enviar o requerimento, via
internet, até as 8h.
A propaganda eleitoral, inclusive na internet, será permitida a partir de 27 de setembro,
após o fim do prazo de registro de candidatura. Já a diplomação dos candidatos eleitos
deverá ocorrer até o dia 18 de
dezembro em todo o país. A
data da posse, 1º de janeiro de
2021, não sofreu alteração.
O TSE também poderá solicitar ao Congresso Nacional
a marcação de novas datas de
eleições em estados ou municípios em que a situação sanitária coloque em risco os
eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral.
Nesses casos, o prazo final
para que essas votações ocorram vai até 27 de dezembro.
(Agência Brasil)

R$ 70 milhões foram
aplicados em saúde
indígena contra covid-19
O combate à pandemia da
covid-19 em comunidades indígenas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já recebeu
cerca de R$ 70 milhões, informa a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.
Segundo nota divulgada pela
secretaria, 750 mil indígenas de
305 etnias, distribuídos entre 6
mil aldeias, foram beneficiados
por atendimento médico gratuito, cestas de alimentos, equipamentos de proteção individual
(EPIs), insumos, orientação e
palestras sobre higiene, desinfecção e medidas sanitárias para
evitar o contágio pelo novo coronavírus.
“Estamos trabalhando firme
para atender toda a população
indígena neste momento com
assistência de qualidade, revendo procedimentos, melhorando
as questões de saneamento e
atendimento à saúde básica de
cada indígena brasileiro”, informou Robson Santos Silas, secretário de Saúde Indígena do Mi-

nistério da Saúde.
Segundo Silas, o trabalho
evitou que a pandemia chegasse,
por exemplo, ao Vale do Jequitinhonha - região situada na divisa norte de Minas Gerais com
o Espírito Santo, considerada
uma das mais carentes do Brasil. “Graças a Deus aqui, no nosso município, não apresentamos
quadro nenhum diante da pandemia”, informou a liderança indígena Ivan Pakararu, cacique da
Aldeia Cinta-Vermelha, situada
no Vale do Jequitinhonha.
Profissionais de saúde
A Sesai conta com 14,2 mil
profissionais em atuação durante a pandemia. Destes, 60% têm
origens indígenas e trabalham
diretamente nas ações de proteção às suas comunidades. A secretaria informa, ainda, que 150
leitos exclusivos para o tratamento de pessoas indígenas foram criados em hospitais públicos dos estados do Amazonas,
Amapá, Pará e de Roraima.
(Agência Brasil)

O Ministério da Agricultura
pediu na quinta-feira, (13) à China explicações sobre a suposta
contaminação de um lote de
frango congelado brasileiro
com o novo coronavírus. Em
nota, a pasta informou que ainda
não foi notificada oficialmente
pelo governo chinês e que trata
o assunto como “suposta detecção” de covid-19.
Segundo o comunicado, a
única notícia sobre a contaminação de um lote de frango partiu
da prefeitura de Shenzhen, na
província de Guangdong. De
acordo com a autoridade sanitária da cidade, material genético
do novo coronavírus foi detectado na superfície de uma amostra de asa de frango congelada.
Outras amostras do mesmo lote,
vindas do Brasil, foram analisadas, com resultado negativo.
“Ainda na noite de ontem,
após notícia veiculada na impren-

sa chinesa, o Mapa [Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento] consultou a Administração-Geral de Aduanas da China,
buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação”,
destacou a pasta em nota.
Protocolos rígidos
Citando a Organização das
Nações Unidas para a Agricultura
e a Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Ministério da Agricultura ressaltou que não há comprovação científica de transmissão de covid-19 por meio de alimentos congelados ou de embalagens de alimentos congelados.
O ministério assegurou que
todos os produtos fiscalizados
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) são submetidos a protocolos rígidos de controle sanitário. “O Mapa reitera a inocui-

dade dos produtos produzidos
nos estabelecimentos sob SIF,
visto que obedecem a protocolos
rígidos para garantir a saúde pública”, ressaltou o texto.
Setor privado
O setor privado também analisa as informações vindas da
cidade chinesa. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) cobrou informações sobre o momento em que
teria ocorrido a contaminação.
“Ainda não está claro em que
momento houve a eventual contaminação da embalagem, e se
ocorreu durante o processo de
transporte de exportação”, afirmou no comunicado.
A associação informou que
avalia o alerta, mas, assim como o
Ministério da Agricultura, destacou
não haver provas de que carnes congeladas transmitam a doença.
“A ABPA reitera que não há

evidências científicas de que a
carne seja transmissora do vírus”, destacou a nota, citando,
além da OMS e da FAO, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).
Aurora
Citada como possível fonte
do produto com embalagem contaminada, a Cooperativa Central
Aurora Alimentos reforçou em
nota que não há confirmação oficial sobre a contaminação, e que
trata-se no momento “apenas de
fato originário de notícia veiculada em imprensa local regional
daquele país asiático”.
A cooperativa disse que prestará as informações necessárias
para esclarecer o ocorrido e que
todas as medidas estabelecidas
pelas autoridades públicas relativas ao combate a pandemia estão sendo integralmente cumpridas. (Agência Brasil)

ANS obriga planos de saúde a
incluírem teste sorológico da covid-19
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu
incorporar ao rol de procedimentos e eventos em saúde o
teste sorológico para detectar a
presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao novo coronavírus (covid-19). A decisão foi tomada na
quinta-feira (13), pela diretoria
colegiada da agência.
A resolução normativa passará a valer após publicação no
Diário Oficial da União. O
procedimento incorporado é
a pesquisa de anticorpos IgG
ou anticorpos totais, que passa a ser de cobertura obrigatória para os beneficiários de
planos de saúde a partir do
oitavo dia do início dos sintomas, nas segmentações
ambulatorial, h ospitalar e referência, conforme solicitação
do médico.
Porém, para se justificar o

pedido, é necessário preencher
alguns critérios obrigatórios, ao
mesmo tempo em que não poderá se encaixar em outros critérios excludentes.
Segundo a ANS, poderão realizar o teste sorológico pacientes com Síndrome Gripal (SG)
ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a partir do oitavo dia do início dos sintomas,
além de crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-infecção pelo coronavírus.
Por outro lado, estarão excluídos da realização obrigatória do exame pacientes que já
tenham RT-PCR prévio positivo
para coronavírus; pacientes que
já tenham realizado o teste sorológico, com resultado positivo; pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com
resultado negativo, há menos de

1 semana, exceto para crianças
e adolescentes com quadro suspeito.
Também estarão excluídos a
realização de testes rápidos; pacientes cuja prescrição tem finalidade de rastreamento, retorno ao trabalho, pré-operatório,
controle de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado, e verificação de imunidade pós-vacinal.
Segundo a ANS, as definições para Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave são as seguintes:
Síndrom e Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por
pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios
gustativos. Em crianças: além

dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal,
na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos: devese considerar também critérios
específicos de agravamento
como sincope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo
com SG que apresente: dispneia/
desconforto respiratório OU
pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que 95%
em ar ambiente OU coloração
azulada dos lábios ou rosto. Em
crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de
asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
Dúvidas podem ser esclarecidas na página da ANS na internet ou pelo telefone 0800 701
9656. (Agência Brasil)

Vacina de Oxford e a melhor opção
até agora, diz ministro
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na
quinta-feira (13) que a melhor
opção de vacina, até agora, é a
de Oxford. “Eu posso apensar
aos senhores que a AstraZeneca, com Oxford, é ainda a nossa
melhor opção, nós estamos
nela”, afirmou durante audiência
pública na Comissão Mista do
Congresso que fiscaliza as ações
do governo no combate à pandemia de covid-19.
O Brasil assinou um acordo
de US$ 100 milhões com a AstraZeneca-Oxford, que também
prevê transferência de tecnologia para a produção da vacina no

Brasil. Outras instituições brasileiras também estão colaborando com grandes empresas
farmacêuticas internacionais
para pesquisa e desenvolvimento de uma vacina para covid-19.
“Vamos fazer a contratação, eu
acredito, até sexta-feira, com o
empenho de recursos para a empresa AstraZeneca, junto à Fiocruz. Essa é a mais promissora,
mas não deixamos de estar atentos a todas as outras”, disse Pazuello.
Vacina russa
Sobre a vacina russa, o ministro afirmou que sua eficácia

ainda não está clara. “Está muito
incipiente, as posições estão ainda muito rasas, nós não temos
profundidade nas respostas, nós
não temos o acompanhamento
dos números”. A conclusão,
acrescentou, foi tirada depois de
uma reunião realizada ontem com
a participação do governador do
Paraná, Ratinho Júnior, representantes da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), representantes da empresa russa e
da embaixada daquele país.
Para Pazuello, a vacina russa
poderá ser viável mas, até lá, vai
depender de muita negociação,
muito trabalho para seja avaliza-

da pela Anvisa e, a partir daí, a
compra discutida. “Ontem recebi uma empresa, a Covax, americana, com uma sede de fabricação na Tailândia, que também
trouxe a possibilidade de fabricação, mas também com prazos
um pouco mais dilatados”, adiantou. Nesse último caso, a previsão de produção seria março
ou abril de 2021. “Estamos em
negociação também para ver se
isso cresce, se acelera e se podemos participar. Todas as iniciativas são válidas. Acho que
isso vai trazer um somatório e
um resultado campeão no final”,
ressaltou. (Agência Brasil)

Pedidos de Seguro-Desemprego
diminuem 42% no Estado do PR
O Paraná registrou queda no
número de solicitações do benefício do Seguro-Desemprego
neste período de pandemia. O
número de requerimentos em
julho foi 42,28% menor em relação a maio. No mês de julho
foram 36.149 pedidos enquanto
em maio foram 62.634 solicitações.
Os dados são do setor de Intermediação de Mão de Obra
(IMO), do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de
Emprego e Renda da Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho.
“Ao longo dos últimos meses,
mesmo considerando a pandemia, o número de demissões
caiu. Tivemos saldo positivo de
empregos formais, ou seja, o
Paraná contratou mais do que

demitiu trabalhadores”, diz o
secretário da Justiça, Família e
Trabalho, Mauro Rockenbach.
“Este quadro é reflexo das
políticas de incentivo aplicadas
pelo Governo do Estado e de
uma postura ativa para o enfrentamento do desemprego na pandemia”, afirma o secretário.
Uma das políticas de incentivo adotadas pelo Governo do
Paraná é a busca ativa de ofertas de vagas nas empresas,
através das equipes das Agências do Trabalhador. Outra
medida é a continuidade, com
agendamento prévio, nos atendimentos nas Agências para
intermediação de mão de obra
nas 216 Agências do Trabalhador do Estado, o que proporcionou a retomada de empre-

go e renda no Paraná.
A chefe do Departamento do
Trabalho e Estimulo à Geração
de Renda da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Suelen
Glisnki, explica que uma comparação entre os dados de requerentes mensais do Seguro-Desemprego com os números de
desligamentos divulgados pelo
Cadastro Geral de Admitidos
e Desligados (Caged) no ano
de 2020, fica demonstrado que
houve queda significativa do
número total de requerimentos
do benefício no Estado, neste
período.
Em julho, as Agências do
Trabalhador do Governo do Estado conseguiram aumentar em
92% o número de trabalhadores
inseridos no mercado de traba-

lho, se comparado com o mês de
abril, no início da pandemia do
coronavírus.
As unidades que mais colocaram trabalhadores no mercado em julho foram Umuarama
(493), Curitiba (207), Cafelândia (196), Cascavel (195) e Rolândia (185).
O Paraná registrou saldo positivo de 2.829 empregos com
carteira assinada em junho, segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged). Foi o sexto melhor
resultado do País, atrás de Mato
Grosso, Santa Catarina, Goiás,
Maranhão e Pará, e o primeiro
balanço positivo após três meses de baixas, apontando certo
reequilíbrio da economia.
(AENPR)

Lembre sempre de lavar as mãos

