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Retração do PIB no segundo
trimestre pode chegar a 10%
16% dos alunos da rede municipal
foram infectados pelo Covid-19
Página 2

Faturamento no comércio varejista
deve fechar o ano em queda
Página 3

Líder da
Bielorrússia
propõe
entregar
cargo após
referendo
O líder da Bielorrússia,
Alexander Lukashenko, disse
na segunda-feira (17) que
estaria disposto a entregar o
cargo após um referendo,
numa tentativa de apaziguar
os protestos e as greves em
massa que representam o
maior d esafio em seus 26
anos no poder.
Ele fez a oferta, afirmando
que ela não será concretizada
enquanto estiver sendo pressionado pelos manifestantes,
depois que a líder de oposição
Sviatlana Tsikhanouskaya, exilada, disse estar disposta a comandar o país.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,46
Venda:
5,46
Turismo
Compra: 5,44
Venda:
5,77

EURO
Compra: 5,52
Venda:
5,52

28º C
16º C

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Jansen-Cilag, unidade
farmacêutica da Johnson &
Johnson, a realizar testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento de vacina contra a
covid-19. O estudo global prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Bra-

sil, distribuídos nos estados
de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Paraná,
Minas Gerais, Bahia e Rio
Grande do Norte.
Em nota divulgada na segunda-feira, (18), a Anvisa informou
que os dados que embasaram a
autorização incluíram estudos
não clínicos com a vacina e da-

dos não clínicos e clínicos acumulados de outras vacinas que
utilizam a mesma modelagem.
Os estudos da Jansen-Cilag foram iniciados em julho nos EUA
e na Bélgica. De acordo com a
agência, o ensaio clínico será
conduzido em etapas e cada etapa só será iniciada se os resultados que estiverem disponíveis no
momento forem satisfatórios.
Este é o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus
autorizado pela Anvisa no Brasil.
No dia 2 de junho, a agência autorizou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela empresa
AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, do Reino Unido;
no dia 3 de julho, o da vacina desenvolvida pela Sinovac Biotech,
da China, em parceria com o Instituto Butantan; e no dia 21 de
julho, o das vacinas desenvolvidas pela BioNTech, da Alemanha,
e Wyeth/Pfizer, dos Estados Unidos.
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2020 reflete a crise causada
pela interrupção do comércio
e das atividades normais da
sociedade. No primeiro trimestre, muitas das grandes economias registraram quedas expressivas do produto trimestral,
mas inferiores a 10%. No segundo trimestre, as quedas foram ainda mais impactantes,
com muitos países registrando
valores acima de 10%. O PIB
brasileiro teve queda de 1,5%
nos primeiros três meses de
2020 e projeta-se contração em
torno de 8% a 10% no segundo trimestre, em comparação ao
trimestre imediatamente anterior”, diz a SPE. Para todo o ano
de 2020, a estimativa é de queda de 4,7% do PIB. Página 3

Bolsa tem maior alta em dois
meses; dólar cai para R$ 5,46
Página 4

Produção no pré-sal passa
de 70% do petróleo e gás
extraídos no país
Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural
no pré-sal ultrapassou 70% da
produção nacional, alcançando cerca de 2,738 milhões de
barris de óleo equivalente por
dia, em julho. De acordo com
a Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), empresa vinculada ao

Ministério de Minas e Energia, a produção corresponde a
70,26% do total registrado no
país, de 3,898 milhões de barris por dia.
De acordo com a PPSA, a
produção já vinha se aproximando dos 70% nos meses anteriores.
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São Paulo registra 416
mortes por coronavírus nas
últimas 24 horas
Página 2

Esporte

Stock Car lança Corrida
do Milhão Solidário
Maior prova do automobilismo brasileiro e sul-americano, a Corrida do Milhão de
2020 será também um evento
engajado no combate ao coronavírus. Na segunda-feira, a
Stock Car anunciou que pela
primeira vez o prêmio da vitória não será destinado ao
vencedor da prova, mas sim a
entidades assistenciais que lutam contra o avanço da pandemia, na forma de doações de
produtos. Dessa maneira a comunidade da Stock Car e seus
parceiros pretendem colaborar com o esforço nacional no
combate à doença.
Agora com o título de
“Corrida do Milhão Solidário”
e agendada para o próximo do-

mingo (23) em Interlagos, a prova será mostrada ao vivo pela TV
Globo, a partir das 10 horas. A
iniciativa nasceu com a meta de
arrecadar o equivalente a R$ 1
milhão em itens como EPIs
(equipamentos de proteção individual), medicamentos, produtos
de higiene pessoal, cestas básicas e serviços, para serem distribuídos ao longo do segundo
semestre em várias regiões do
país. Mas já no lançamento a
meta foi atingida, através das doações de empresas que aderiram
ao projeto: Eurofarma, Banco
BV, Nutriex e Rennova.
O anúncio também confirma
que a corrida seguirá os rígidos
protocolos de segurança sanitária já observados em sua primei-

ra etapa, dia 26 de julho, em Goiânia. “A Stock Car já possui uma
tradição em campanhas sociais.
Por exemplo, em 2019 troca-

mos ingressos por agasalhos no
inverno e depois por alimentos
que foram destinados à Legião
da Boa Vontade (LBV) em todo

o país. Também fizemos uma
bem-sucedida campanha pela
segurança no trânsito, durante o Movimento Maio Amarelo”, explica Carlos Col,
CEO da Vicar.
Em função da quarentena, a
Stock Car adiou as etapas marcadas para o primeiro semestre e retomou as atividades em
26 de julho, com a corrida disputada no Autódromo Internacional de Goiânia. A categoria
pretende manter o calendário do
segundo semestre, que terá um
total de oito finais de semana,
sendo quatro deles com uma
prova no sábado e outra no domingo. Dessa forma, a Stock
Car vai manter a programação de
12 etapas da temporada 2020.

Copa KGV retorna ao Kartódromo
Granja Viana com F4 reunindo 27 karts

Noite
Foto/ Pedro Bragança

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Foto/Itamar Crispim/Fiocruz

A disseminação do novo
coronavírus está sendo cada
vez mais fomentada por pessoas com idades entre 20,
30 e 40 anos e muitas não
sabem que foram infectadas,
disse o diretor da região do
Pacífico Ocidental da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Takeshi Kasai, na terça-feira (18).
“Isso aumenta o risco de
transbordamento para os mais
vulneráveis: os idosos, os doentes em cuidados de longa
duração, as pessoas que vivem
em áreas densamente povoadas
e áreas carentes”, disse Kasai
em entrevista coletiva virtual,
referindo-se à capacidade de o
vírus se adaptar e migrar de
hospedeiros.
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Anvisa autoriza testes
para nova vacina
da Johnson & Johnson

Foto/ Duda Bairros

Pessoas de
20 a 40 anos
estão
impulsionando
pandemia,
diz OMS

A economia brasileira deve
apresentar retração entre 8% e
10% no segundo trimestre deste ano, comparado ao período anterior. A projeção é da
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE), que divulgou
na segunda-feira, (18) nota
informativa sobre os impactos fiscais das medidas de
combate à pandemia de covid19 no país.
No primeiro trimestre de
2020, o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, registrou queda de 1,5%,
em comparação aos três meses anteriores. “A evolução do
PIB no primeiro semestre de

O principal campeonato regional de kart do Brasil mostrou
que está volta após dois finais de
semana de muita velocidade no
Kartódromo Granja Viana. A
Copa São Paulo foi dividida em
dois módulos em 2020, com as
disputas da Copa SP e Copa KGV,
sendo que no último sábado foi
a vez da competição de maior
custo benefício para os pilotos
voltar a ser disputada. A Copa
KGV registrou grids com bons
números de participantes, com
destaque para a F4 com 27 karts.
A chuva ainda foi um dos ele-

mentos que apimentou as disputas em algumas provas.
“Foi muito bom ver o sucesso do retorno da Copa SP no último dia 8 e agora da Copa KGV
no sábado passado. Ambos os
campeonatos com bons grids e
disputas muito acirradas nessa
volta”, diz Felipe Giaffone, um
dos organizadores da Copa SP e
da Copa KGV.
A segunda etapa da Copa KGV
teve sete categorias na pista, sendo Miguel Gazzineo o único
campeão em duas delas, na Cadete e na Cadete Rookie. Nico-

las Giaffone, que corre em parceria com pai Felipe Giaffone, desta
vez correu sozinho já que havia datas coincidentes com a Copa Truck. O jovem piloto foi o vencedor
da F4 na geral e na Graduados.
Na F4 Sênior, o primeiro
lugar foi do experiente Adriano Amaral. Já entre os que estão começando, na F4 Júnior,
o primeiro lugar da etapa foi de
Enzo Bortolato. A Sixspeed,
que é dividida em classes A e
B, teve os títulos da etapa para
Rogério Lalau na A e Alexandre Monea na B.
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16% dos alunos da rede municipal
foram infectados pelo Covid-19
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna diária
de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando referência das liberdades possíveis. Twitter: @CesarNetoReal ... Email:
cesar@cesarneto.com
=
CÂMARA (SP)
Como a prefeitura paulistana terá que realizar milagres com
o orçamento (da Covid 19) possível pra 2021, a missão de relator pode voltar pro vereador e bispo licenciado na Igreja Universal Atílio Francisco (REPUBLIANOS ex-PRB). Ele multiplica
até os pães e peixes dos colegas
=
PREFEITURA (SP)
Ainda na pegada do Executivo paulistano a partir de 2021, o
deputado federal Russomanno tá - com Bruno Covas (PSDB) bem na fita das pesquisas. O comunicador (tv Record) vai causar
grande surpresa assim que a convenção confirmá-lo candidato
pelo REPUBLICANOS (ex-PRB)
=
ASSEMBLEIA (SP)
Como fica o Orçamento 2021 do Estado de São Paulo, que
terá votação pautada pelas premissas da pandemia Covid 19, que
pode alçar forte a candidatura do governador Doria (dono do novo
PSDB) à Presidência 2022 ? O DEM, do vice Rodrigo Garcia, já
tá governando
=
GOVERNO (SP)
Na ausência do João Doria (dono do novo PSDB), até que
esteja recuperado da Covid 19, as aparições do vice Rodrigo Garcia conduzindo as coletivas de imprensa no Palácio Bandeirantes
já projetam sua candidatura pra suceder o ex-prefeito paulistano
nas eleições 2022
=
CONGRESSO (BR)
Deputada federal (SP) Joice, (PSL que pode voltar a ser Bolsonarista), amargando estar na lanterna das primeiras pesquisas à
prefeitura de São Paulo em 2020. E não é por não ter um vereador forte como é o caso do Rinaldi (ex-PROGRESSISTAS). É
porque não tá empenhada
=
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) segue na sua ‘Caravana pelo Brasil’, como fazia o Lula (PT), inaugurando obras nos
Estados e levando multidões aos eventos. Na prática, tá em plena
campanha pela reeleição 2022, Se fosse nos USA, teria sua candidatura sem partido
=
PARTIDOS (BR)
Ou de volta ao PSL, ou pelo PRB - no qual já estão filiados
seus filhos ... o vereador (Rio) Carlos e o senador (Rio) Flavio,
Bolsonaro pode tomar partido no 2º turno das eleições às prefeituras 2020. No Rio, pela reeleição do Crivella e em São Paulo,
pela eleição do deputado federal Russomanno
=
JUSTIÇAS (BR)
Tanto o Supremo como a Justiça Eleitoral são hoje um Poder
bem acima dos princípios Republicanismo que deveriam regular
as relações dos Judiciários com os Executivos e os Legislativos.
Tem tirado também as liberdades e independências dos Ministérios Públicos. Esta é a Verdade Real
=
H I ST Ó R IAS
Agora que Historiador é profissão regulamentada no Brasil,
vale citar um grande Professor de História, Geógrafo, Pesquisador e autor de livros referenciais, que agregou na sua história
política a de conselheiro no Tribunal paulistano de Contas. Parabéns ao nosso Historiador Edson Simões
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Pesquisa feita a partir da testagem de alunos da rede municipal de ensino de São Paulo indicou que 16,1% das crianças e
adolescentes entre 4 e 14 anos
foram infectados pelo novo coronavírus e contraíram a doença. O percentual é maior do
que entre a população geral da
capital paulista que, segundo o
estudo divulgado na semana
passada, tem 10,9% de pessoas que já foram contaminadas
pelo vírus.
A pesquisa divulgada na terça-feira, (18) pela prefeitura
foi realizada a partir de exames para indicar a presença de
anticorpos em 6 mil dos 676
mil estudantes da rede de ensino municipal. Os jovens foram
divididos em três grupos por faixa de idade: de 4 a 5 anos; de 6 a
10 anos; de 11 a 14 anos. O per-

centual dos que tiveram contato
com o vírus variou de 16,5%,
entre os mais jovens, a 15,4%,
para os mais velhos.
A pesquisa também mostrou
que os alunos negros foram significativamente mais contaminados, com um percentual de
17,8% de crianças e adolescentes pretos e pardos que tiveram
o vírus. Entre os estudantes brancos, o índice ficou em 13,7%.
Assintomáticos
Cerca de dois terços (64,4%)
dos jovens que foram contaminados pelo coronavírus não desenvolveram os sintomas.
As famílias da maioria dos
alunos informaram que aderiram
completamente ao isolamento
social (74,1%) e 24,1% disseram que cumpriram parcialmente as medidas para evitar o con-

tágio com o vírus. Menos de 2%
disse não ter seguido as recomendações.
O estudo mostra ainda que
25,9% dos jovens da rede municipal tem contato com pessoas
com mais de 60 anos, grupo de
risco para a covid-19.
Volta às aulas
Para o prefeito Bruno Covas,
os resultados mostram que não
é possível retornar às aulas em
setembro, seja na rede pública,
seja nas particulares. Segundo
Covas, novas pesquisas serão
feitas para avaliar a possibilidade da retomada do ensino presencial em outubro.
“O retorno das crianças às
aulas seria temerário em um
momento como esse, em que
estamos controlando a doença
na cidade de São Paulo. É muito

mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala
de aula, dentro da escola, do que
em bares restaurantes e outros
estabelecimentos já autorizados
ao retorno”, justificou.
Na avaliação de Covas, as dificuldades em manter o distanciamento dentro das escolas e o
alto percentual de jovens que não
desenvolvem os sintomas faz
com que as crianças e adolescentes aumentem o risco de circulação do vírus. “Nesse momento, a volta às aulas representaria um grande vetor de disseminação e ampliação da doença
na cidade”, enfatizou.
A prefeitura pretende fazer
uma nova pesquisa envolvendo
também os alunos de escolas
particulares e da rede estadual
na capital paulista. (Agência
Brasil)

Oito postos do Poupatempo no estado
retomam atividades nesta quarta-feira (19)
O cidadão que precisa de
atendimento do Poupatempo
poderá, a partir da terça-feira
(18), agendar serviços para as
oito unidades do Estado que retomam suas atividades no dia 19
de agosto.
Os agendamentos para serviços nos postos da Sé e Itaquera
(capital), São Bernardo do Campo e Mauá (Região do ABC Paulista), Mogi das Cruzes (Alto
Tietê), Santos e Guarujá (Baixada Santista) e Bauru (interior)
deverão ser feitos pelo portal –

www.poupatempo.sp.gov.br. O
cronograma de reabertura do
Poupatempo será semanal e a
grade ficará disponível sempre
um dia antes.
Na reabertura das unidades,
a prioridade é para os serviços
que exigem atendimento presencial, como a expedição de
RG e a primeira emissão de
CNH, por exemplo. Os demais
continuam mantidos de forma
remota. Juntos, site e aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais de 80 opções onli-

ne, sem sair de casa. Outra novidade é que o Poupatempo passa a incorporar todos os atendimentos do Detran.SP.
Para garantir a segurança da
população e colaboradores, serão adotadas medidas de controle de acesso, distanciamento
social e higienização.
“A preocupação com a saúde
de quem tem a necessidade de ir
ao Poupatempo neste momento
é fundamental para que possamos dar continuidade aos serviços presenciais. Por isso, a rea-

bertura das nossas unidades será
feita de forma gradual e consciente, seguindo todas as recomendações sanitárias”, explica
Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia
do Governo de São Paulo que
administra o Poupatempo.
O retorno seguirá as diretrizes do Plano São Paulo, com flexibilização permitida apenas para
cidades que estiverem nas fases
laranja e amarela, e com fluxo
de pessoas equivalente a 30% da
capacidade de cada unidade.

Orçamento do Governo de SP para
pesquisa cresce 224% em 14 anos
O Governo do Estado de São
Paulo repassou R$ 1,35 bilhão
para a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de S.
Paulo) no ano passado. Trata-se
de um crescimento de 224% na
comparação ao total repassado
em 2005, quando foram destinados R$ 415.836.685 à Fapesp.
O valor destinado em 2019 foi
o maior desde então.
Neste ano, até o último mês
de julho, a atual gestão já repassou R$ 804.478.658, o equivalente a 30% dos recursos previstos para a Fapesp em 2020.
Com isso, a Fundação ainda tem
em caixa cerca de R$ 1 bilhão
para serem aplicados em iniciativas de apoio à pesquisa científica, um fôlego financeiro fundamental diante da urgência cri-

ada pela pandemia do novo coronavírus.
A Fapesp vem desempenhando um importante papel no combate ao coronavírus, conduzindo
pesquisas em várias frentes.
Com autonomia garantida por
lei, a Fundação deAmparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e é
uma das principais agências de
fomento à pesquisa científica e
tecnológica do país.
Detentora de um orçamento
anual correspondente a 1% do
total da receita tributária do Estado, a Fapesp apoia a pesquisa
científica e tecnológica por
meio de Bolsas e Auxílios a Pesquisa que contemplam todas as
áreas do conhecimento: Ciênci-

as Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra,
Engenharias, Ciências Agrárias,
Ciências Sociais Aplicadas, Ciência Humanas, Linguística, Letras e Artes.
Modernização administrativa e ajuste fiscal
Vale ressaltar que o projeto
de lei de autoria do Governo de
São Paulo encaminhado à Assembleia Legislativa na semana
passada não mexe no orçamento do Estado voltado à pesquisa.
A proposta também não atenta
contra a autonomia das universidades e institutos de pesquisa,
como a Fapesp.
A medida prevê que recursos
superavitários, isto é, aqueles
mantidos no caixa destas institui-

ções e sem vinculação a projetos de pesquisa ou despesas vinculadas, sejam utilizados para
pagar professores, pesquisadores
e servidores do estado, inclusive
destas próprias instituições.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em fase de sanção
pelo Governador, garantiu, como
faz há décadas, as vinculações de
receitas para as universidades e
para a Fapesp. A proposta enviada ao Legislativo busca dividir
entre toda a sociedade os ônus
da crise econômica e da saúde,
permitindo que recursos que estejam sobrando em alguns órgãos sejam redirecionados para
despesas com falta de recursos
em outros, tornando mais justo
o acesso da população aos bens
e serviços essenciais.

São Paulo registra 416 mortes por
coronavírus nas últimas 24 horas
Pela sétima vez, desde o início da pandemia, o estado de São
Paulo ultrapassou a marca de
400 mortes provocadas pelo
novo coronavírus em um único
dia. Nas últimas 24 horas, o estado somou 416 mortes, chegando
agora ao total de 27.315 mortes
desde o início do surto. O número de mortes e de casos costuma
ser maiores às terças-feiras porque há um represamento de da-

dos nos finais de semana.
O recorde de mortes em um
único dia ocorreu no dia 13 de
agosto, quando foram notificados 455 óbitos. Nessa ocasião,
o governo paulista disse que o
recorde tinha sido resultado de
um acúmulo provocado por mudanças no sistema de contabilização de casos pelo Ministério da Saúde, que passou a incluir, recentemente, casos con-

firmados por meio de diagnóstico por imagem (tomografia)
ou por análise clínica. Antes
eram computados apenas os
casos e mortes confirmados
por meio de testes.
Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou também 8.865
novos casos de covid-19, somando agora 711.530 confirmações da doença.
Entre o total de casos diag-

nosticados, 514.989 estão recuperados - 82.216 deles após internação.
Há 12.291 pacientes internados em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do
novo coronavírus, sendo 5.278
deles em estado grave. A taxa de
ocupação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTI) no estado está em 57,4%. (Agência
Brasil)

Operação Interior Mais Seguro detém
103 pessoas e apreende 42,4 kg de drogas
A Polícia Militar divulgou
nesta terça-feira (18) o balanço da Operação Interior Mais
Seguro, deflagrada na segunda
(17) em todo o estado de São
Paulo, nas regiões em que há
áreas rurais, com a finalidade
de garantir a continuidade da
redução dos indicadores criminais, aumentando a presença
ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pes-

soas e combater o crime.
A ação resultou em 13.484
abordagens, sendo 72 pessoas
presas e/ou apreendidas e 31
foragidos capturados. Também
houve a apreensão de 42,4 quilos drogas. Mais de 6 mil veículos foram vistoriados e 22
motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a
passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou

56 veículos produtos de roubo
ou furto e retirou das ruas seis
armas de fogo ilegais.
A iniciativa, que está na 18ª
edição, contou com a mobilização de 13.320 policiais militares, com o emprego de
5.998 viaturas e onze helicópteros, distribuídos em 1.182
pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos
nas áreas rurais, apontados

pelo serviço de inteligência da
PM, para sufocar possíveis
ações de criminosos.
Além do policiamento preventivo, também atuaram com
foco em receber das comunidades rurais informações que
apontem melhorias da segurança local bem como os policiais
militares foram agentes estimuladores do Programa Vizinhança Solidária. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2020

Economia

PÁGINA 3

Retração do PIB no segundo
trimestre pode chegar a 10%
A economia brasileira deve
apresentar retração entre 8% e
10% no segundo trimestre deste ano, comparado ao período
anterior. A projeção é da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Economia (SPE),
que divulgou na segunda-feira,
(18) nota informativa sobre os
impactos fiscais das medidas de
combate à pandemia de covid-19
no país.
No primeiro trimestre de
2020, o Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, registrou queda de 1,5%, em comparação aos três meses anteriores. “A
evolução do PIB no primeiro semestre de 2020 reflete a crise
causada pela interrupção do comércio e das atividades normais
da sociedade. No primeiro trimestre, muitas das grandes economias registraram quedas expressivas
do produto trimestral, mas inferi-

ores a 10%. No segundo trimestre, as quedas foram ainda mais
impactantes, com muitos países
registrando valores acima de 10%.
O PIB brasileiro teve queda de
1,5% nos primeiros três meses de
2020 e projeta-se contração em
torno de 8% a 10% no segundo
trimestre, em comparação ao trimestre imediatamente anterior”,
diz a SPE. Para todo o ano de
2020, a estimativa é de queda de
4,7% do PIB.
Se a queda do PIB por dois trimestres consecutivos se confirmar, o país entrará em recessão
técnica. O resultado do PIB no
segundo trimestre será divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia
1º de setembro.
Esforço fiscal
As medidas de enfrentamento
à crise gerada pela pandemia devem gerar impacto fiscal de 7,3%

do PIB projetado para 2020, acima da média de 4,1% para 17 países em desenvolvimento e também acima da média 6,3% de 30
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de acordo com
a secretaria. A maior parte do esforço fiscal se deve ao auxílio
emergencial. O total de despesas
direcionadas ao enfrentamento da
crise é de R$ 505,4 bilhões.
“O impacto fiscal não se resume às despesas. Do lado da receita (redução de alíquotas, desoneração de IPI, redução do IOF
crédito, desoneração de PIS/Cofins e suspensão de pagamento de
dívidas previdenciárias), a Secretaria Especial de Fazenda registra
impacto negativo de R$ 20,6 bilhões”, acrescenta a secretaria.
O déficit primário estimado
para o Governo Central - Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central - é de R$ 787,4 bi-

lhões e para o setor público consolidado (incluídos estados e municípios), de R$ 812,2 bilhões,
quase sete vezes a meta de déficit primário para 2020, fixada em R$ 124,1 bilhões na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Entretanto, o Congresso Nacional reconheceu estado
de calamidade pública gerada
pela pandemia e, com isso, dispensou o cumprimento da meta
fiscal neste ano. O resultado primário é formado por receitas
menos despesas, sem considerar
os gastos com juros.
“A dispensa de contingenciamento [bloqueio de gastos] obtida pelo governo é da ordem de R$
600 bilhões. Observe-se que o
governo federal tem reiterado e
excepcionalidade dessas medidas,
a observância do teto de gastos e
a manutenção da responsabilidade fiscal”, ressaltou a SPE. (Agência Brasil)

Faturamento no comércio varejista
deve fechar o ano em queda
O comércio varejista do país
deve fechar o ano de 2020 com
queda de 6,7% no faturamento.
A atividade deve faturar R$ 111,
31 milhões neste ano, o que significa menos 25,2% do que o
faturado em 2019. O pior mês,
até o momento, foi sentido em
abril, com recuo de mais de 81%
nas receitas ante o mesmo mês
do ano passado.
Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(FecomercioSP), responsável

pelo levantamento, os números
negativos são reflexo da pandemia de covid-19. As lojas de vestuário, tecidos e calçados serão
as mais prejudicadas.
A avaliação indicou ainda que
o segmento de materiais de
construção será o segundo
mais afetado ao atingir R$
105,549 milhões de faturamento, perda de 17,6% no faturamento neste ano. Também
devem ter queda no acumulado do ano, o faturamento de
outras atividades (-13,3%);

lojas de móveis e decoração (13,3%); veículos, motos, partes e peças (-11,4%); e lojas
de eletrodomésticos e eletrônicos (-8,1%). No sentido contrário, as farmácias terão crescimento de 2,8%, com faturamento de R4 165,4 milhões,
e as perfumarias de 5,4/%, faturando R$ 706,4 milhões em
2020.
“Os dados reforçam os prejuízos causados pelo fechamento das lojas físicas das atividades consideradas não essenciais

em grande parte das cidades do
Brasil. Somado a esse fato, a crise provocada pelo coronavírus
aumentou o desemprego, diminuiu a renda de muitas famílias, e tudo isso impactou no
consumo desses itens. Esses
lojistas foram obrigados a procurar novas formas de vendas
desde o início da pandemia. O
jeito para os varejistas já adeptos do mundo virtual foi intensificar as vendas no comércio
eletrônico”, disse a FecomércioSP. (Agência Brasil)

Energia elétrica é cara ou muito
cara para 84% dos brasileiros
Oitenta e quatro por cento
dos brasileiros entrevistados
pelo Ibope e pela Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) consideram a energia elétrica cara
ou muito cara. Para a Abraceel,
o valor pago pelos consumidores tem se tornado mais evidente nas despesas das famílias, já
que as pessoas que consideravam
o serviço caro ou muito caro no
ano de 2014 – primeiro de realização da pesquisa – chegavam
a 67%. O percentual atingiu a
maior marca em 2014 (88%) e
no ano passado (87%). A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todas
as regiões do país, entre os dias
24 de março e 1º de abril.
Considerando os dados deste ano, 55% dos entrevistados
afirmaram que o alto preço é
causado pelos impostos e 28%,
pela falta de concorrência no
setor. “Hoje a energia elétrica é
um dos serviços mais taxados,
por uma razão muito simples: os

governos estaduais têm muita
facilidade em arrecadar imposto por meio da conta de luz, então incidem diversos impostos
– federais, estaduais – e o consumidor percebe que a energia
é cara devido aos muitos tributos”, disse o presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros.
Ele lembra que os valores
dos impostos estão descritos em
cada conta, para que o consumidor possa consultar. Segundo Medeiros, além desses dois fatores
apontados pelos entrevistados, outro motivo atrelado ao alto preço
das contas são os subsídios cruzados, que, conforme explica, “é o
que um consumidor paga pelo outro”. Ele citou dois exemplos em
que os mais pobres pagam pelos
mais ricos: subsídios para o agronegócio – devido aos subsídios
para áreas rurais – e para aqueles
que instalam painéis fotovoltaicos.
“Há consumidor rural que
tem desconto de 90% na irrigação durante a madrugada, isso é

um subsídio que alguém paga.
Há muitos subsídios cruzados.
Agora está se colocando muito
painel fotovoltaico, quem coloca principalmente é quem tem
dinheiro para instalar. Quando ele
instala o painel, há uma série de
benefícios que a rede elétrica
traz para ele, que é por exemplo
regularizar energia”, disse.
Essa regularização diz respeito ao fornecimento de energia elétrica durante a noite,
quando não há energia solar para
garantir a demanda. “Isso é um
benefício que a rede elétrica
traz, mas hoje ele não paga nada.
Quem paga esse subsídio é o
consumidor, que não instalou um
painel fotovoltaico para esse
consumidor mais rico”.
Mercado livre
Em 80% dos casos, os entrevistados gostariam de escolher sua operadora de energia
elétrica, enquanto em 2014,
esse percentual era de 66%. A

Abraceel defende o modelo do
mercado livre, em que o consumidor possa escolher sua fornecedora de energia, e considera
que essa é uma forma de tornar
o setor mais competitivo.
O estudo apresenta dados
sobre possível mudança do mercado cativo de energia – atual sistema no qual o consumidor compra energia da distribuidora – para
o mercado livre – quando ele tem
a possibilidade de escolher quem
será a sua fornecedora de energia:
63% trocariam de fornecedor de
energia caso a medida fosse implementada no país; em 2014, esse
percentual era de 57% e, no ano
passado, chegou a 68%.
Para a maioria das pessoas
entrevistadas (64%), o principal
motivo para a decisão de troca
da empresa continua sendo o
preço, conforme os dados deste
ano. No ano passado, o preço era
também o principal motivo para
68% dos entrevistados. (Agência Brasil)

Efeitos negativos da covid-19 impactaram
44% das empresas em julho
Na primeira quinzena de julho, 44,8% das 2,8 milhões de
empresas brasileiras perceberam efeitos negativos da pandemia de covid-19. O efeito foi
pequeno ou inexistente para
28,2% e para 27% os efeitos
das medidas de isolamento social foram positivos. Os dados
são do terceiro ciclo da Pesquisa Pulso Empresa, divulgada na
segunda-feira, (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As empresas mais afetadas
são as pequenas, que tem até 49
funcionários e respondem por
2,7 milhões do total pesquisado.
Nesta faixa, 44,9% sofreram
impacto negativo. Nas médias,
que tem entre 50 e 499 funcionários, o impacto negativo foi
sentido por 39,1% e entre as
grandes o percentual ficou em
39,2%. Já o impacto positivo foi
sentido por 27% das pequenas
empresas, 23,4% das médias e
25,3% das de grande porte.

Segundo o coordenador de
Pesquisas Conjunturais em Empresas do IBGE, Flávio Magheli,
os efeitos negativos da pandemia
permanecem, mas houve melhora
na comparação com a quinzena
anterior, quando o impacto negativo atingiu 62,4% das empresas.
“A diferença para as quinzenas anteriores é a maior incidência de empresas que relataram
efeitos pequenos ou inexistentes (28,2%) e as que relataram
efeitos positivos (27%), que,
juntas, somam um percentual
maior do que as que relataram
efeitos negativos”.
O setor de serviços foi o
mais impactado no período pesquisado, com 47% das 1,2 milhão de empresas relatando efeitos negativos, com destaque para
os serviços prestados às famílias (55,5%) e os serviços profissionais, administrativos e complementares (48,3%). No setor
do comércio os efeitos negativos atingiram 44% de 1,1 milhão

de empresas, com maior impacto no comércio de veículos, peças e motocicletas (52,4%).
Magheli destaca que a reabertura dos setores econômicos
se refletiu como uma melhora na
percepção das empresas de serviços, que estava com impacto
negativo em 65,5% na quinzena
anterior, e do comércio, que
atingiu 64,1% na última quinzena de junho.
“Essa melhora de percepção
fica evidenciada na maior incidência de empresas que sinalizaram um efeito pequeno ou inexiste, ou um efeito positivo. No caso
do comércio, 35,5% das empresas indicaram efeito positivo. Esse
cenário retrata o processo de reabertura, com maior fluxo de pessoas refletindo-se nos negócios.
É natural que a percepção negativa vá reduzindo a cada quinzena,
na medida que o isolamento social vá diminuindo”.
A indústria ficou estável,
com um impacto negativo em

42,9% das 313,4 mil empresas,
e na construção, com 38% das
160 mil empresas afetadas negativamente.
Segundo os dados da pesquisa do IBGE, 80,7% das empresas
não fizeram alteração no quadro
de funcionários na primeira quinzena de julho. Em 13,5% houve
demissões e 5,3% contrataram. O
maior percentual de empresas que
demitiram é entre médias e grandes, num total de 380 mil empresas que diminuíram o quadro. Em
70,8% das que demitiram, a redução foi de até 25%.
Do total de empresas, 22,4%
anteciparam férias dos funcionários, 38,7% adotaram trabalho
domiciliar, 12,8% acessaram linha de crédito emergencial para
pagamento da folha, 37,6% adiaram o pagamento de impostos,
32% alteraram o método de entrega de produtos ou serviços e
18% lançaram ou passaram a comercializar novos produtos ou
serviços. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Pessoas de 20 a 40 anos
estão impulsionando
pandemia, diz OMS
A disseminação do novo coronavírus está sendo cada vez mais
fomentada por pessoas com idades entre 20, 30 e 40 anos e muitas não sabem que foram infectadas, disse o diretor da região do
Pacífico Ocidental da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Takeshi Kasai, na terça-feira (18).
“Isso aumenta o risco de transbordamento para os mais vulneráveis: os idosos, os doentes em cuidados de longa duração,
as pessoas que vivem em áreas densamente povoadas e áreas carentes”, disse Kasai em entrevista coletiva virtual, referindo-se
à capacidade de o vírus se adaptar e migrar de hospedeiros.
Vacina
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que os
países que colocam seus próprios interesses à frente dos outros
na tentativa de garantir o fornecimento de uma possível vacina
contra o novo coronavírus estão piorando a pandemia.
“Agir estrategicamente e globalmente é, na verdade, do interesse nacional de cada país – ninguém está seguro até que todos
estejam seguros”, disse ele, também em entrevista virtual, pedindo o fim do “nacionalismo da vacina”.
Tedros Adhanom informou que enviou carta a todos os membros da OMS, pedindo que se unam ao esforço multilateral da
Covax para a vacina.
Até agora, mais de 21,9 milhões de pessoas foram infectadas
pelo novo coronavírus em todo o mundo e 772.647 morreram.
(Agência Brasil)

Líder da Bielorrússia propõe
entregar cargo após referendo
O líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse na segunda-feira (17) que estaria disposto a entregar o cargo após um
referendo, numa tentativa de apaziguar os protestos e as greves em
massa que representam o maior desafio em seus 26 anos no poder.
Ele fez a oferta, afirmando que ela não será concretizada enquanto estiver sendo pressionado pelos manifestantes, depois
que a líder de oposição Sviatlana Tsikhanouskaya, exilada, disse
estar disposta a comandar o país.
A vulnerabilidade crescente de Lukashenko ficou clara quando ele enfrentou vaias e brados de “renuncie”, durante discurso a
trabalhadores de uma das maiores indústrias estatais do país, que
são o orgulho de seu modelo econômico de estilo soviético e
uma base de apoio crucial.
A Rússia disse a Lukashenko que está disposta a fornecer ajuda
militar à Bielorrússia no caso de ameaça externa.
Lukashenko enfrenta o risco de sanções da União Europeia
desde a repressão sangrenta dos protestos realizados. Os manifestantes alegam que a reeleição da semana passada foi fraudulenta. Ele nega ter perdido, citando resultados oficiais que lhe
deram pouco mais de 80% dos votos.
Falando por videoconferência da Lituânia, Tsikhanouskaya
apelou a agentes de segurança e de cumprimento da lei para que
mudem de lado, dizendo que serão perdoados se o fizerem agora. “Estou pronta para assumir a responsabilidade e agir como
uma líder nacional durante este período”, disse Tsikhanouskaya.
(Agência Brasil)

Argentinos saem às ruas em
manifestação contra o governo
Uma multidão de argentinos saiu às ruas na segunda-feira (17)
para se manifestar contra medidas tomadas pelo governo do presidente Alberto Fernández, que estendeu as restrições por causa
da pandemia do novo coronavírus no país até 30 de agosto.
Em carros com bandeiras argentinas, ou a pé com máscaras e
com panelas das varandas, os manifestantes protestaram em vários pontos do país por causas diversas: contra a reforma do Judiciário, para que sejam julgados os casos de corrupção envolvendo a atual vice-presidente, Cristina Kirchner, e pelo relaxamento da quarentena imposta desde março.
“Sou contra nos manterem cinco meses dentro de casa, parece mais político do que outra coisa. A maioria de nós é consciente da pandemia e do que está acontecendo”, disse uma mulher
a um canal de televisão local no bairro de Belgrano, na capital
argentina.
“Não estou de acordo com este governo e não quero a reforma do Judiciária”, disse outra mulher no Obelisco, no centro de
Buenos Aires.
Convocada nas redes sociais com as hashtags #17ASalimosTodos e #17AYoVoy, o chamado “bandeiraço patriótico” foi questionado pelo governo, que advertiu sobre o risco de exposição
ao contágio por covid-19 em um momento de alta de casos e de
relaxamento de algumas das restrições de circulação.
A crescente insegurança nos grandes centros populacionais
também esteve entre as reclamações dos manifestantes.
Esta é a terceira marcha contra o governo em plena quarentena e realizada em um feriado nacional, assim como os protestos
em 20 de junho e 9 de julho. Nessa segunda-feira foi celebrado
o aniversário da morte do general José de San Martín, que teve
participação ativa no processo de independência do país.
A Argentina, que decretou quarentena em março, registrava
até ontem um total de 294.569 casos do novo coronavírus, com
5.750 mortos. (Agência Brasil)

Transações de compra e venda
de imóveis aumentam 60%
em São Paulo
As transações de compra e
venda de imóveis usados aumentaram 60% nas imobiliárias do
estado de São Paulo na primeira
quinzena de agosto na comparação com as duas últimas semanas de julho, aponta levantamento feito pelo Secovi-SP. Segundo a entidade, este foi o melhor
resultado desde o início de abril.
De acordo com o vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP, Claudio Hermolin, também houve me-

lhora nos números das etapas antes da compra e venda. “Exemplo
disso foi o aumento de agendamentos de visitas e de propostas recebidas pelas empresas. Se continuar nesse ritmo, acreditamos que o
indicador de vendas fechadas deve
se manter positivo”, afirmou.
A sondagem apurou ainda
que houve aumento no número
de locações, com 44% das imobiliárias fechando mais contratos do que na quinzena anterior.
(Agência Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ON LINE
O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo – SINDILEX , representado pelo sua Presidente no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca toda a sua categoria para Assembleia
Geral Extraordinária ON LINE, conforme disposto no art. 8º, “a”, do Estatuto Social, a
realizar-se dia 25 de agostode 2020,através do link da plataforma Zoom, https://
zoom.us/j/93388738828, às 18:30 horas em primeira convocação e às 19:00 horas em
segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
Encaminhamentos das decisões da última Assembleia sobre COVID 19 na Câmara; 2
– Retorno das atividades presenciais no TCMSP. São Paulo, 19 de Agosto de 2020.
SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES - Presidente – Sindilex.

Con e Cons uções e Comé c o S A
%

UPBUS Qualidade em Transportes S.A. - CNPJ/MF 20.589.268/0001-18 - NIRE 35.300.477.995
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de Abril de 2020
Data, Local e Hora: Às 11 horas do dia 24 de abril de 2020, na sede social da Companhia, na Avenida Augusto Antunes nº 816 –
Limoeiro – CEP 08051-370 – São Paulo – SP; Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, em razão da presença
da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Assumiu a Presidência o Sr.
Ubiratan Antonio da Cunha, que convidou a mim, Anisio Amaral da Silva, para atuar como secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (I) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações ﬁnanceiras relativas
ao exercício 2019; (II) Assuntos de interesse dos acionistas. Deliberações: (I) Prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício 2019: O Senhor Presidente, no ato de suas atribuições
explanou aos acionistas que foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na
cidade de São Paulo, lote D4 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2019/0002193-0, nos
termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7/01/2002 e alterações; Lei Federal nº
12.587, de 3/01/2012 e alterações, Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal
de São Paulo. Até então, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 42/2019 SMT. GAB - Lote Operacional D4 em caráter
emergencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros,
assinada em 24/05/2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes - SMT. Em 06/09/2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: o prazo de concessão do
transporte público coletivo de 20 para 15 anos; para ﬁns de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada
a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de cada mês; e em decorrência da alteração do prazo
de concessão e da remuneração, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao
ano. O objeto do contrato é a delação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de
Passageiros, em São Paulo, nos termos do artigo 2 do Decreto Municipal nº 58.200, de 5/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal
nº 58.541, de 30/11/2018, do Lote D4, do Grupo Local de Distribuição, com a ﬁnalidade de atender às necessidades atuais e futuras
de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b)
operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do
Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; d) operações
dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia da informação aplicados ao monitoramento da
frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica necessárias (hardware e
software) para processamento, armazenamento, comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipamentos
embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa exercer, com base nesses dados, as atividades de
planejamento, monitoramento, ﬁscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desempenho da
frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros; e f) operação do Serviço de Atendimento Especial Serviço Atende, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30/12/2015. O Sr. Presidente informou que as demonstrações contábeis
foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratiﬁcados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Explanou sobre as demonstrações ﬁnanceiras e contábeis apresentando suas principais contas encerradas em 31/12/2019 e que a
partir dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela administração foram:
Índices Contábeis
Fórmulas
Índice calculado 2019
Mínimo exigido
Liquidez Corrente
Ativo circulante
2.781.157,62
0,61
t 0,60
Passivo circulante
4.567.314,56
Liquidez Geral
Ativo circulante + R.L.P
3.092.181,87
0,14
t 0,60
Passivo circulante + E.L.P
21.400.132,74
Liquidez Seca

Ativo circulante - Estoques
2.718.042,62
0,60
t 0,60
Passivo circulante
4.567.314,56
Passivo circulante + E.L.P
21.400.132,74
0,67
d 0,60
Ativo total
32.125.907,75
Ativo total
32.125.907,75
1,50
t 1,25
Passivo total – Patrimônio líquido
21.400.132,74
Após toda exposição dos fatos ﬁnanceiros ocorridos no exercício ﬁndo em 31/12/2019, apresentação das contas e demonstrações
contábeis, os acionistas deliberaram sobre o item e após votação decidiram pela aprovação sem ressalva, dos fatos expostos, das
demonstrações contábeis e ﬁnanceiras descritas neste item. (II) Outros assuntos de interesse dos acionistas: Aberto a palavra aos
acionistas, não houve outros assuntos para discussão. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme será transcrita no Livro de Registro de Atas de
Assembleias Gerais, assinada pelo Presidente, Secretário e Acionistas: Adriano Mendes Vilela, Alessandro Tadeu Barros Silva, Ana
Paula Jacometti, Andreza Becheli Santa Fausta, Anisio Amaral da Silva, Antonia Aparecida de Souza, Antonia Vilani Alves Pereira
Silva, Antonio Alfredo da Silva, Antonio Henrique de Almeida de Oliveira, Carlos Eduardo Santos Camillo Junior, Carlos Sergio
Nogueira da Silva, Christianne Oliveira Loiola, Claudiana Amaral da Silva, Daercio Silva de Jesus, Daniel da Silva Silveira, Davi dos
Santos Augusto, Dorival Pereira Faria, Edinivaldo Rodrigues Lopes, Edmar Cardoso do Nascimento, Edson Aparecido Pires Elias,
Edson Fabrizio Borges, Elaine Maria da Silva Bortoleto, Eliel Alves Flores, Elisabete Pires da Conceição Velasco, Eliseu Gomes
Portela, Elizabeth Carvalho Salles, Emerson Alves de Oliveira, Eunice Rodrigues Oliveira, Firmo Valdeci de Matos Junior,
Francisco Vieria Tabosa, Gilberto Silva de Oliveira, Givanilda Maria do Nascimento Silva, Isaias Lucas dos Santos, Ivanildo José
da Silva, Jacqueline Cavalcante Brito, Janilson Romão Domingos, João Batista Francisco de Almeida, João dos Santos Souza,
João Ferreira Ribeiro, Jonatas Paulino dos Santos, Josefa Vanilda dos Santos Souza, Juberto Lucas de Lima, Juberto Maciel da
Silva Júnior, Lilia Ribeiro Ortunes, Luciana Lima Santos Freire, Lucilene Ferreira de Almeida, Luiz Carlos Calegari, Marcelo Alves
do Carmo, Marcio Aparecido da Silva, Marcos Antonio Ribeiro de Vasconcelos, Mariane Soares Calegari, Marieta Alves Lopes,
Marlon Alexandre Silveira Xavier, Mauricio da Costa Lira, Maxwell Washington Silva Santos, Nelson Tegon Filho, Nilmar
Aparecido dos Santos, Osar Roberto Alves Marques Junior, Paulo Henrique da Silva, Paulo Pereira Gomes, Piter do Carmo
Amalﬁ, Raimundo de Souza Gonçalves, Renata da Rocha dos Santos, Ricardo Arten, Rogerio Gomes Coelho, Rosmari Alves
Pinheiro, Sandra Gonçalves Cavalcante, Sandro Zatta Maciel, Sibelle Paschoal Cardoso, Simone dos Santos Mota, Thiago
Paschoal Cardoso, Ubiratan Antonio da Cunha, Wesley dos Santos Souza. São Paulo, 24 de Abril de 2020. Ubiratan Antonio
da Cunha - Presidente da Assembleia, Anisio Amaral da Silva - Secretário. André Barauna Vieira - CRC 1SP211634/O-9 CPF 162.995.288-50. JUCESP nº 303.240/20-9 em 12.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Endividamento Total

Quociente de Solvência

Jornal O DIA SP
Geru Tecnologia e Serviços S.A.

CNPJ/MF 20.955.843/0001-59 - NIRE 35.300.469.771
Ata de Assembleia Geral Ordinária
1. Data, Hora e Local: 31.7.2020, às 10h00, na sede da Geru Tecnologia e Serviços S.A. (“Companhia”), na R. Inácio Pereira da Rocha, 514,
Pinheiros, SP/SP, CEP 05432-011. 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, §
4°, da Lei 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss e Secretário: Tomás Silveira Côrrea. 4. Anúncios: Devido ao
cenário de instabilidade civil e jurídica causada pela COVID-19, a MPV 931/2020, convertida na Lei 14.030, de 28.7.2020, em seu art. 1º dispôs
sobre a prorrogação do prazo para a realização da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a que se refere o art. 132 da Lei 6.404/76, para até 7
meses após o término do exercício social, bem como, que os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do conselho
ﬁscal e de comitês estatutários ﬁcam prorrogados até a realização da AGO, nos termos do caput do referido art. 1º. estando esta Companhia,
portanto, permitida a realizar esta AGO na presente data, dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do art. 133 da Lei 6.404/76,
assim como o prazo mínimo de 5 dias para a publicação dos documentos da administração referidos no art.133, § 3º, da Lei 6.404/1976, em
face da presença da totalidade dos acionistas e da publicação dos documentos da administração e Demonstrações Financeiras (“DFs”) no
Jornal O Dia e no DOESP, ambos na edição de 31.7.2020, conforme faculta o art. 133, §§ 4º e 5º, da Lei 6.404/1976. 5. Publicações: As
DFs, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2019, foram publicadas nos jornais O Dia (pg 14) e DOESP(Pgs 40-41), ambos na edição de 31.7.2020. 6.
Ordem do Dia: (i) apresentação e aprovação das DFs do exercício ﬁscal de 2019; (ii) apresentação e aprovação dos relatórios da administração
da Companhia, sobre suas atividades durante o exercício ﬁscal de 2019; (iii) destinação do lucro ou prejuízo do exercício; (iv) reeleição dos
membros da Diretoria da Companhia. 7. Deliberações: Com base nas premissas acima, e após discussão das matérias constantes na Ordem
do Dia, foram aprovados, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o quanto segue: (i) As DFs que lhe foram
apresentadas, relativas ao exercício ﬁscal de 2019 e, ato contínuo, (ii) Os Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício ﬁscal
de 2019, bem como as contas dos diretores da Companhia, relativas ao mesmo exercício. (iii) Levando em consideração que no exercício ﬁscal
de 2019 a Companhia apresentou prejuízos, no valor total de R$59.757.921,75, não haverá distribuição de lucros entre os acionistas relativos
ao período em referência, e os prejuízos serão destinados à conta de prejuízos acumulados da Companhia. (iv) A reeleição dos membros da
Diretoria abaixo relacionados, tendo todos o mandato pelo prazo de 3 anos contados da presente data, até a realização da AGO que examinará
as DFs relativas ao exercício a se encerrar em 31.12.2022: (a) Sandro Weinfeld Reiss, (b) Tomás Silveira Côrrea, (c) Karin Thies. Os diretores
reeleitos, que tomarão posse mediante a assinatura dos Termos de Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, ratiﬁcam
sua declaração de desimpedimento, atestando não estarem impedidos, por lei especial, bem como não estarem incursos ou condenados a
penas por crimes, conforme previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades e que não se
encontram sob os efeitos de condenação a qualquer pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem ainda estão
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema
ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em 3 vias, de igual teor e forma, que foi aprovada por unanimidade dos acionistas
da Companhia, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei6.404/1976. Composição da Mesa: Presidente: Sandro Weinfeld Reiss; Secretário: Tomás
Silveira Corrêa. Acionistas presentes: Sandro Weinfeld Reiss e Geru Holding Limited (p.p. Sandro Weinfeld Reiss). SP, 31.7.2020.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 7ª E 8ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO ISEC SECURITIZADORA S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula 12.3
do Termo de Securitização para Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão
da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”),a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral
de Titulares de CRI, à realizar-se no dia 04 de setembro de 2020, às 10h00, de forma exclusivamente
digital, através da plataforma unificada Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de
2020, mediante envio de link para a participação da conclave pela Securitizadora, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: (i) A aprovação ou não, do pedido formulado pelo Devedor, para isenção do reajuste
anual, realizado exclusivamente no mês de Junho de 2020, com base na variação acumulada do Índice Geral de
Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGPM/FVG”) do Contrato de Locação por
Encomenda de Imóvel para Fins Exclusivamente Comerciais, firmado em 17 de abril de 2017, lastro da operação
de CRI da 7ª e 8ª Séries da 4ª Emissão da Securitizadora, em decorrência da decretação da pandemia mundial
COVID19; (ii) Em caso de aprovação do item acima, não haverá arrecadação de valores excedentes e
consequentemente, não ocorrerá o pagamento do Prêmio de Subordinação, estabelecido na cláusula 5.2. do
Termo de Securitização; e, (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado
nos itens acima. A Securitizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que a assembleia será instalada
em primeira convocação com a presença dos Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
CRI em Circulação. As deliberações das Assembleias Gerais deverão ser tomadas, seja em primeira convocação
da Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares que representem a maioria dos CRI
em Circulação presentes na Assembleia Geral, desde que representem 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI em
Circulação, observados os quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização, serão consideradas existentes,
válidas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarão a Emissora e a todos os Titulares dos CRI. Reforçamos
que o link para a participação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem
diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação
(contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identificação - RG e CPF - dos signatários)
para os e-mails: assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br; juridico@isecbrasil.
com.br e gestao@isecbrasil.com.br.Os titulares dos CRI poderão ser representados na assembleia por procuração,
emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular com firma reconhecida ou abono bancário
do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos os demais
documentos necessários para a verificação dos poderes. Para que a verificação de quórum seja feita com certa
celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda, para assembleias@vortx.com.br, com cópia para agentefiduciario@vortx.com.br; juridico@
isecbrasil.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. São Paulo, 15 de agosto de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
2RM Tecnologia da Informação S/A
C.N.P.J.: 13.077.546/0001-92
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Saldo
Total
Saldo Atual
Saldo Atual
451.830,17
Ativo
19.302.000,95D Passivo
19.302.000,95C Receita Bruta
Ativo Circulante
18.731.581,88D Passivo Circulante
809.382,51C Prestação de Serviço 451.830,17
(49.927,22)
Disponibilidade
18.367.093,21D Fornecedores
11.941,88C Deduções
Caixa
188,72D Fornecedores Nacionais
11.941,88C ISSQN sobre Serviço (13.103,06)
(2.936,90)
Banco Aplicação Financeira 18.366.904,49D Obrigações Trabalhistas
300.503,03C PIS sobre Serviço
Contas a Receber
96.000,00D Salários e Ordenados
116.793,22C Cofins sobre Serviço (13.554,91)
Clientes Nacionais
96.000,00D Provisão de Férias e 13º Salários 183.709,81C INSS sobre Serviço (20.332,35)
401.902,95
Outros Créditos
255.578,90D Obrigações Tributárias
178.482,35C Receita Líquida
(59.001,37)
Impostos a Compensar
252.372,90D Tributos Municipais
8.308,30C Custo dos Serviços Prestados
Impostos não compensados
3.206,00D Tributos Federais
170.174,05C Custos com Serviços
Prestados
(59.001,37)
Adiantamentos
12.909,77D Outras Contas a Pagar
318.455,25C
342.901,58
Adiantamentos a Funcionários
2.185,53D Contas a Pagar
287.656,23C Lucro Bruto
(5.145.611,76)
Adiantamentos a Fornecedores 10.724,24D Cartão de Crédito
1.508,40D Despesas Operacionais
(3.567.141,79)
Ativo Não Circulante
570.419,07D Obrigações com Sócios
32.307,42C Despesas com Pessoal
(871.497,13)
Imobilizado
570.419,07D Patrimônio Liquido
18.492.618,44C Despesas Administrativas
(104.000,14)
Bens em Operação
408.066,33D Capital Social
24.051.215,96C Despesas com Marketing
162.528,99
(-) Depreciação Acumulada
124.334,65C Capital Social Integralizado
24.051.566,97C Receitas Financeiras
(95.152,61)
Ativos em Arrendamento
271.991,94D (-) Capital Social a Integralizar
351,01D Despesas Tributárias
Juros sobre Arrendamento
Reservas
10.208.754,03C Outras Despesas Operacionais (670.349,08)
Resultado
Operacional
(4.802.710,18)
Mercantil
14.695,45D Reservas de Capital
10.208.754,03C
Ricardo de Negreiros Ribeiro Moraes
(172.265,05)
Prejuízo Acumulado
10.813.987,67D Despesas não Operacionais
CPF: 298.947.498-60
Prejuízo Acumulado
10.813.987,67D Receitas não Operacionais
Cristiano Fernandes de Freitas
Resultados do Exercício
4.953.363,88D Resultado Antes do IRPJ e CSLL (4.971.569,22)
CRC - SP SP292338O1 - CPF: 350.178.148-25
(4.971.569,22)
Resultado do Exercício
4.953.363,88D Prejuízo do Exercício

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 16ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes, s/nº - 8º andar - salas nº 823/825 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171-6140 - São Paulo/SP - E-mail: sp16cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0019932-67.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARCO ANTONIO BARBOSA DE FREITAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ESPÓLIO de ANESIA BORGES, representado pela inventariante MARILIA
C R I S T I N A B O R G E S, brasileira, divorciada, prendas do Lar, RG 5.056.093, que
por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
p o r C O N D O M Í N I O E D I F Í C I O PA N O R A M A ( r e t i f i c a ç ã o a o e d i t a l a n t e r i o r m e n t e
expedido e veiculado no Diário da Justiça Eletrônico - edição de 01/06/2020).
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2 º , I V d o C P C, fo i d e t e r m i n a d a a s u a I N T I M A Ç Ã O p o r E D I TA L, p a r a q u e, n o
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$26.447,20 (junho/2020), devidamente atualizada,
S O B P E N A d e M U LTA d e 1 0 % s o b r e o va l o r d o d é b i t o e H O N O R Á R I O S
A DVOCATÍCIOS de 10% (ar tigo 523 e parágra fo s, 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 SãoPaulo, aos 16 de agosto de 2020.
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QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2020
Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF Nº 33.458.409/0001-05 - NIRE Nº 35.300.535.111
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”) que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Cidade e
Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, os
documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019. São Paulo/SP, 17 de agosto de 2020. Francisco Pierrini. Diretor-Presidente.

NESLIP S.A.
C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no
dia 26/08/2020, às 10:00 horas, via conferência de vídeo e telefônica, cujos dados serão compartilhados
oportunamente – dado o cenário de pandemia mundial – para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2019; (ii) a
destinação do lucro do referido exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) demais assuntos de interesse geral.
Os administradores esclarecem que os documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6404/76 já se encontram à
disposição dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica
esclarecido, ainda, que a Assembleia Geral Ordinária em questão não será realizada na sede da NESLIP S.A. devido
à limitação de espaço em tal local e excepcionalmente será realizada via digital em razão da pandemia do COVID-19.
São Paulo, 14 de agosto de 2020. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.
(15, 18 e 19/08)

Cemapart Participações S.A.

CNPJ nº 05.078.945/0001-40
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais (R$)
Demonstrações de Resultado
31/12/2019 31/12/2018
Balanços Patrimoniais
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Receita bruta de serviços
Circulante
2.664.785 3.049.283 Receita de serviços, líquida
Disponível
85
24 Receita bruta de vendas
Créditos a Receber
2.664.701 3.049.260 Receita de venda de produtos, líquida
Não Circulante
66.213.141 64.550.758 Receita de venda de produtos e serviços, líquida Custo
dos
produtos
vendidos
Clientes
503
503
e dos serviços prestados
(-) Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa
(503)
(503) Lucro bruto
Investimentos
66.213.141 64.550.758 Despesas/outras receitas operacionais 3.071.885 3.554.981
Administrativas
(3.225)
(3.225)
Total do ativo
68.877.926 67.600.042
Tributárias
(758)
Passivo, patrimônio líquido
31/12/2019 31/12/2018 Despesas financeiras
(60)
Circulante
2.664.701 3.049.260 Outras receitas operacionais
3.075.928 3.558.206
Lucros a Pagar
2.664.701 3.049.260 Lucro (Prejuízo) operacional
3.071.885 3.554.981
Não Circulante
15.025 Receitas (despesas) não operacionais líquidas
Controladas e Coligadas
15.025 Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda
Patrimônio líquido
66.213.225 64.535.757 e contribuição social
3.071.885 3.554.981
Capital social
50.884.622 50.884.622 Imposto de renda
Reserva de Lucros
15.328.603 13.651.135 Contribuição social
Total do passivo, patrimônio líquido 68.877.926 67.600.042 Lucro (Prejuízo) do exercício
3.071.885 3.554.981
Demonstrações das mutações
Capital realizado
Reservas
Lucros/
Total
do patrimônio líquido
Capital social
Capital a Capital social Ágio na emissão Reservas (Prejuízos) Patrimonio
subscrito integralizar integralizado
de ações de Lucros acumulados Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 50.884.622
- 50.884.622
- 10.641.597
- 61.526.219
Resultado do Exercício
- 3.554.981 3.554.981
Retenção de Lucros
- 3.009.538 (3.009.538)
Distribuição de Lucros
(545.442) (545.442)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.884.622
- 50.884.622
- 13.651.135
- 64.535.757
Resultado do Exercício
- 3.071.885 3.071.885
Retenção de Lucros
- 1.677.468 (1.677.468)
Distribuição de Lucros
- (1.394.417) (1.394.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 50.884.622
- 50.884.622
- 15.328.603
- 66.213.225
Franciane Leme Silotto - CPF: 273.394.868-79
Robson Coelho da Silva - 1SP218155/O-3
UPJ 41ª a 45ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS DE PUBLICAÇÃO - Processo n 111198788.2018.8.26.0100. O DR GUILHERME FERREIRA DA CRUZ,MM. JUIZ DE DIREITO DA 45ª VARA CIVEL DE SÃO PAULO,
na forma da lei, etc. FAZ SABER a AGOP CHAKARGIAN, CPF/MF 238.258.158-11, atualmente em lugar incerto e não sabido,
que lhe foi proposta a presente Ação Monitória por parte de Rentax Fomento Mercantil Ltda. Ante a não localização da AGOP
CHAKARGIAN, é expedido o presente edital de CITAÇÃO, para que, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo de
publicação, efetue o pagamento da quantia de R$ 3.640,57, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo
701 do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento ou sem apresentação dos embargos, 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.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – BLOQUEIO BACEN - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0051719-16.2003.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLARA ALINE DE MIRANDA, CPF 275.903.91883, tramita de uma ação de Monitória, em fase de cumprimento, movida por Associação Colégio Espanhol de São
Paulo. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
acerca do bloqueio/transferência determinados sobre a quantia depositada em sua conta bancária junto ao Banco C6 S/A,
no montante de R$ 15.344,17 (em novembro/2019) e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, manifeste-se nos termos do §3º, artigo 854, do NCPC. Na ausência de manifestação, converterse-à o valor em penhora (artigo 854, § 5º, NCPC), com regular prosseguimento do feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003303-28.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Civel, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a TAIS VAZ ANDRADE, RG 7072651784, CPF 974.479.600-63, com endereço a Rua Coronel
Feijo, 562, Sao João, CEP 90520-060, Porto Alegre - RS e a RAFAEL REY SANCHES, RG 1057747601,
CPF 891.352.700-63, com endereço a Rua Maestro Torquato Amore, 332, Apto 43, Jardim Leonor, CEP 05622-050,
Sao Paulo - SP, que lhes foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Juridica por
parte de Radio e Televisão Record S.A. Encontrando-se os reus em lugar incerto e nao sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, de todo o conteudo da petição inicial e da decisão, disponibilizadas na internet, para
MANIFESTAREM SEªEªREQUEREREMªASªPROVASªCABIVEISªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªUTEIS ªQUEªmUIRAªAPØSªOªDECURSOªDOª
prazo do presente edital. Nao sendo contestada a ação, o reu será considerado revel, caso em que sera nomeado
CURADORª ESPECIALª 3ERAª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª .!$!ª -!)3ª $ADOª Eª
B 18 e 19/08
passado nesta cidade de Sao Paulo, aos 07 de julho de 2020
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados EDNA APARECIDA LOPES DA SILVA (CPF nº 067.819.958-20); JOSE ANGELO TRINDADE (CPF nº 015.436.318-94); ANA VIANA TRINDADE (CPF nº 187.165.528-57), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0033405-18.2017.8.26.0071, ajuizada pelo exequente ANISIO DOS ANJOS (CPF nº 175.241.999-53). O Dr. Jayter Cortez Junior, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado
para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 111/113 dos autos) do valor de avaliação
atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 6.285 DO CRI DE AGUDO/SP. AVALIAÇÃO: R$ 148.333,33 (cento e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), atualizada até (setembro/2019),
conf. avaliação de fls. 92 e, homologação de fls. 111/113 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 151.480,69 (cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/2020)
Edital de 1ª e 2ª Praça de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação dos executados LUIZ CARLOS MARQUES DO VALE (CPF nº 760.026.598-20); LUIZ GONZAGA MARQUES DO VALE (CPF nº 234.108.338-20) e sua mulher MARIA MARQUES DO VALE (CPF nº 234.108.338-20),
e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA – PROC. nº 1006384-25.2019.8.26.0477, (oriunda da 19ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital/SP – Proc. nº 0123242-70.2012.8.26.0100), ajuizada pelos exequentes YONG KOO KONG (CPF nº 117.085.108-85) e sua
mulher YOUNG SOON KONG LEE (CPF nº 129.048.438-41). O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Praia Grande/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP,
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia
24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. fls. 107 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula
abaixo descrita. MATRICULA Nº 183.488 DO CRI DE PRAIA GRANDE/SP. AVALIAÇÃO: R$ 102.000,00 (cento e dois mil), atualizada até (fevereiro/2020), conf. laudo de avaliação de fls. 78/100, e homologação de fls. 107 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel e para intimação das executadas CALD-TEC-LEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (CNPJ nº 02.942.591/0001-96) na pessoa de seu representante legal, ALESSANDRA DE CARVALHO SILVA (CPF 274.945.228-75), e demais interessados, expedido nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1004542-45.2018.8.26.0606, ajuizada pela exequente VITOR & BUONO LTDA (CNPJ nº 43.223.890/0001-03). A Dra. Luciene Pontirolli Branco, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano/SP, na forma da lei,
etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da
avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 113
dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) do bem abaixo descrito: UMA MÁQUINA GUILHOTINA MARCA “VITOR & BUONO”, CARACTERIZADA PELO Nº GH – 6 X 3200. AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
atualizado até (agosto/2018) conf. auto de penhora e avaliação de fls. 56, dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 94.644,05 (noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (junho/2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ANTONIO ERISVAN GOMES DE OLIVEIRA (CPF nº 127.004.638-11), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0062555-54.2017.8.26.0100, extraída dos autos da
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Processo nº 1025013-19.2016.8.26.0100, ajuizada pela ora exequente JULIENE FERREIRA LIMA (CPF nº 301.768.798-89). O Dr. Fabio de Souza Pimenta, Juiz de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ
SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação,
ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada
(Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 4. 134 DO 5° CRI DE SÃO PAULO/SP. AVALIAÇÃO: R$ 246.590,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e noventa reais), atualizada até (setembro/2019), conf. laudo de avaliação
de fls. 82/184, e homologação de fls. 193 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 251.822,20 (duzentos e cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (julho/ 2020).
Edital de 1º e 2º Praça de bem imóvel e para intimação do executado espólio da executada LEONILDA CONTI CIMENTO, representado pelo inventariante HELISON HELIDY CIMENTO (CPF 270.388.518-02), bem como sua esposa VALDIRENI APARECIDA DA SILVA CIMENTO (CPF. 276.058.46827) expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL – Proc. 1001244-56.2017.8.26.0549 – Ajuizada por MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO (CNPJ 45.368.545/0001-93). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara única Cível do Foro da Comarca DE Santa Rosa de Viterbo/
SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual
ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do
valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 9.125 do CRI de Santa Rosa de Viterbo: AVALIAÇÃO: R$ 131.844,42 (Cento e trinta e um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos),
devidamente atualizada pela tabela pratica do TJSP, em julho/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SONIA REGINA LIMA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 1011416-23.2014.8.26.0562 – Ajuizada por ARNALDO DONIZETTI DOS SANTOS, KAREN DONIZETTI SANTOS
DE OLIVEIRA. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às
14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bem
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 78.474 do 2º CRI de Santos/SP: AVALIAÇÃO: R$ 864.828,80 (oitocentos
e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados WILSON ROBERTO DOS SANTOS (CPF nº 654.216.478-20); VILMA COSTA SANTOS RESTAINO (CPF nº 654.216.718-87), e demais interessados, expedido dos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO Nº. 0002315-37.2019.8.26.0001, extraída dos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – PROCESSO Nº 1020274-72.2017.8.26.0001, ajuizada pelo exequente WLADIMIR ALBERTO DOS SANTOS (CPF nº 084.248.088-94). O Dr. Raphael Garcia Pinto, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do
Foro Regional de Santana /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término no dia 24/09/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 75%
(setenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 210 e 219 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 24.781 DO 15° CRI DE SÃO PAULO – SP. AVALIAÇÃO: R$ 365.666,82 (trezentos e
sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), atualizado até (fevereiro/2020), conf. fls. 149/161 dos autos. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 366.103,78 (trezentos e sessenta e seis mil e cento e três reais e setenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça
de São Paulo até (maio/ 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ARAMIS DIAS PEREIRA (CPF nº 002.515.138-07), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 1010890-30.2018.8.26.0590, ajuizada pelo exequente CONDOMINIO EDIFICIO BELLE PLAGE (CNPJ nº 62.297.734/0001-31). O Dr. Leandro de Paula Martins Constant, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a
público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 02/09/2020 às 14:00h, e com término no dia 04/09/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 04/09/2020 às 14:01h, e com término
no dia 24/09/2020 às 14:00h caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 453/454 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n.
1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 112.136 DO CRI DE SÃO VICENTE/SP. AVALIAÇÃO: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil), atualizado até (março/2020) conf. fls. 354/364 e decisão homologação de fls. 369 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça bem como para intimação do requerido LUIZ ANTONIO ALVES (CPF nº 112.546.548-44), e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0005909-66.2019.8.26.0322, ajuizada pelo exequente ELIZABETH RODRIGUES DO NASCIMENTO (CPF nº 154.055.848-78). O Dr. ANTONIO APPARECIDO BARBI, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Lins/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedori

Bolsa tem
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Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2020

CNPJ: 09.481.373/0001-04
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019.
Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)
2019
2018
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
2019 2018
Operações continuadas
Circulante
Receita com aluguel de propriedade (parte relacionada)
925 2.977
Obrigações
fiscais
–
2
69
37
(34) (109)
Impostos incidentes sobre a receita (Pis e Cofins)
Adiantamento
de
clientes
–
43
9.503
9.211
891 2.868
1.391
1.214 Lucro Bruto
Dividendos a pagar
9.572
9.248
1.391
1.259 Receitas (despesas) operacionais:
(54) (111)
Despesas gerais e administrativas
Não Circulante
Não circulante
837 2.757
Partes relacionadas
– 15.460
Partes relacionadas
– 15.960 Resultado antes das receitas e despesas financeiras
(1)
(1)
533
409 Resultado financeiro:
Impostos diferidos
Impostos diferidos
262
262
(1)
(1)
Despesa financeira
533
16.369
262 15.722
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 836 2.756
Propriedade para investimento
103.222 103.222 Patrimônio Líquido
(91) 576
Capital social
106.670 106.670 Imposto de renda e contribuição social
Intangível
6
6
745 3.332
4.468
3.900 Lucro líquido do exercício
Reserva de lucros
0,01 0,03
103.228 103.228
111.138 110.570 Lucro por Ação - R$
Total do Ativo
113.062 128.198 Total do Passivo
113.062 128.198 Quantidade Média Ponderada de
106.670.345 97.012.103
Ações Ordinárias em Circulação
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em
Reservas de lucros
31/12/2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital Reserva Reserva de retenção Resultado do Patrimônio
2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Social
legal
de lucros
exercício
líquido
Lucro líquido do exercício
745 3.332
Saldos em 31 de dezembro de 2017
106.670
89
1.270
–
108.029
Ajustes
Lucro do exercício
–
–
–
3.332
3.332
Impostos diferidos
124
147
Destinação do lucro líquido
869 3.479
Constituição da reserva legal
–
167
–
(167)
– Variações nos ativos e passivos
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 5,59 por lote de mil ações)
–
–
–
(791)
(791)
Contas a receber
(292) (2.798)
Outros ativos
–
62
Reserva de lucros
–
–
2.374
(2.374)
–
Obrigações fiscais e previdenciárias
(2) (709)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
106.670
256
3.644
–
110.570
Adiantamento de clientes
(43)
–
Lucro do exercício
–
–
–
745
745
Parte relacionadas
(500)
–
Destinação do lucro líquido
(837) (3.445)
Constituição da reserva legal
–
37
–
(37)
–
Caixa líquido usado nas atividades operacionais
32
34
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 5,59 por lote de mil ações)
–
–
–
(177)
(177)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Reserva de lucros
–
–
531
(531)
–
Empréstimos concedidos
–
(250)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
106.670
293
4.175
–
111.138
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
–
(250)
As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os Exercícios Aumento (Redução) Líquido do Caixa e Equivalentes
de Caixa
32
(216)
e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, PREMIUMBRAVO, findos em 31/12/2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
encontram-se à disposição na sede da Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
37
253
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
69
37
Hueliton Braga dos Santos
Santos de Araújo Fagundes
745
3.332
Lucro do exercício
Aumento (Redução) Líquido do Caixa e Equivalentes
Diretor
Diretor
745
3.332
Resultado abrangente total
de Caixa
32
(216)
Leandro Dallarosa - Contador - CRC-RJ 115.663/O-4

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (parte relacionada)

SAMM - SOCIEDADE
DE ATIVIDADES EM
MULTIMÍDIA LTDA.
CNPJ Nº 10.665.151/0001-12
NIRE Nº 35.224.589.252
Ata de Reunião de Sócios
Realizada em 03.04.2020, às 09:00 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº
159.661/20-1 em 30/04/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20
DIAS.PROCESSO Nº 0079641-04.2018.8.26.0100 A MM.
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a EDUARDO QUEIROZ SAN
EMETÉRIO, CPF Nº 043.521.588-44, que, nos autos da ação
de procedimento sumário julgada procedente e ora em fase
de cumprimento de sentença, também em face de Suzana
Queiroz de Avellar, foi penhorado o apartamento de nº 81, do
edifício Green Park, sob matrícula nº 468, do 2º CRI/SP.
Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a
INTIMAÇÃO DA PENHORA por EDITAL, para que, no prazo
de 15 dias a fluir após o prazo supra de 20 dias, querendo,
ofereça impugnação à penhora(artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015), sob as penas da lei. Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei.
[18,19]
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GranBio Investimentos S.A.

CNPJ nº 14.191.427/0001-29
Demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa Controladora
Consolidado
2019 2018
2019 2018
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Fluxo de caixa das
Ativo
Nota 2019
2018
2019
2018 Passivo
Nota
2019
2018
2019
2018 atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício
70.400 (58.695) 78.565 (58.695)
Caixa e equivalentes de caixa 7
2 30.201
1.289 51.159 Empréstimos
Contas a receber
8
–
5
2.940
904 e ﬁnanciamentos
18 29.324
917 245.648 147.458 Ajustes por:
913
75 25.901 15.140
Conta corrente com
Arrendamento
872
–
873
– Depreciação (Nota 15)
141
326 11.783
629
partes relacionadas
11 140.521 65.290 12.378
6.343 Fornecedores
1.446
1.325 42.154 23.727 Amortização (Nota 16)
Baixa Ativo imobilizado (Nota 15)
6
– 1.059 58.658
Outras contas a receber
Conta corrente com
–
– 3.228
–
com partes relacionadas 11 14.068 19.646
– 60.055 partes relacionadas
11 131.583 79.153 104.859 56.686 Baixa ativo biológico
Resultado no reconhecimento da
Adiantamentos a fornecedores
136
186
4.620 12.303 Outras contas a pagar
–
– (218.128)
–
817
–
–
– combinação de negócios (nota 29)
Estoques
9
–
–
9.670 14.366 com partes relacionadas 11
Resultado no reconhecimento
Ativo biológico
12
–
–
–
3.228 Obrigações tributárias
do
direito
de
uso
(nota
29)
–
–
(4.487)
–
96
832 10.413
4.954
Impostos a recuperar
2.513
2.407
2.373
2.046 e trabalhistas
19
60
344 29.880
5.185 Resultado de equivalência
45
33
1.574
1.255 Contas a pagar
Despesa antecipada
(86.290) 39.238 (12.815) 16.781
–
–
4.797
3.471 patrimonial (nota 14)
Total do ativo circulante
157.285 117.768 34.844 151.659 Subvenção
216
–
216
–
Aplicações ﬁnanceiras
10
–
–
– 21.402 Total do passivo circulante 164.198 82.571 438.624 241.481 Provisão juros de arrendamento
Provisão juros empréstimos
Impostos a recuperar
–
–
6.689
6.689 Empréstimos
8.618 7.302 51.350 41.605
18 88.448 113.511 376.937 446.211 e ﬁnanciamentos (Nota 18.b)
Depósitos judiciais
109
117
1.394
1.474 e ﬁnanciamentos
959
–
959
– Provisão de perda por redução
Outros créditos a receber 13 23.123 22.537 83.459 22.537 Arrendamento
– 1.273
– 1.273
IRPJ e CSLL diferidos
16
–
– 48.752
– ao valor recuperável
Outras contas a receber
Imposto
de
renda
e
CSLL
diferidos
–
–
(1.556)
–
19
–
434 106.631
1.128
com partes relacionadas
–
– 61.776
– Contas a pagar
Provisão para desvalorização
Investimentos
14 752.258 676.090
– 138.021 Total do passivo
–
– 3.856 8.985
89.407 113.945 533.279 447.339 dos estoques
Imobilizado
15 2.013
157 973.786 939.393 não circulante
Lucro (prejuízo) para
1
142 505.322 27.940 Patrimônio liquido
Intangível
16
os ajustes do ano
(5.996) (10.481) (61.028) 84.376
20 900.000 900.000 900.000 900.000 Variação nos ativos e passivos:
Total do ativo não circulante 777.504 699.043 1.632.426 1.157.456 Capital social
Reversas
de
capital
108.175
107.589
108.175
107.589
Total do ativo
934.789 816.811 1.667.270 1.309.115
Contas a receber
5
1
(10)
(23)
Ajustes de avaliação
Partes
relacionadas
(Nota
11)
(16.406)
46.970
34.017 13.599
Demonstrações
Controladora
Consolidado patrimonial
20 72.994 83.091 72.994 83.091 Adiantamento a fornecedores
50
(174) 7.683 (5.561)
do resultado
Nota 2019 2018
2019 2018 Prejuízos acumulados
(399.985) (470.385) (399.985) (470.385) Estoques
–
–
931 (16.781)
Receitas dos produtos vendidos
Patrimônio líquido atribuído
Impostos a recuperar
(106)
(65) (327) 6.896
e serviços prestados
21
–
– 33.537 24.254 aos controladores
681.184 620.295 681.184 620.295 Créditos a receber
–
(450)
(6.289)
(450)
Custos dos produtos vendidos
Participação de
Outros ativos
(12)
(26) 3.152
(337)
e serviços prestados
22
–
– (57.474) (16.406) não controladores
–
– 14.183
–
8
(55)
80
(517)
Lucro (prejuízo) bruto
–
– (23.937) 7.848 Total do patrimônio liquido 681.184 620.295 695.367 620.295 Depósitos judiciais
Fornecedores
121
(469) 7.395 2.906
Receitas e (despesas) operacionais
Total do passivo
Obrigações tributárias e trabalhistas
(736)
92 5.459 1.606
Despesas administrativas e gerais 23 (4.917) (3.155) (67.679) (39.395) e patrimônio líquido
934.789 816.811 1.667.270 1.309.115 Outras contas a pagar
(935)
875 6.595 6.229
Outras receitas e (despesas)
–
– 1.326 1.928
Demonstrações do
Controladora
Consolidado Subvenção
operacionais
24
4
– 213.470 37.901
resultado abrangente
2019
2018
2019
2018 Caixa líquido proveniente (aplicado)
Provisão de perda por redução
(24.007) 36.218 (1.016) 93.871
ao valor recuperável
25
– (1.273)
– (1.273) Lucro (prejuízo) do exercício
70.400 (58.695) 78.565 (58.695) nas atividades operacionais
Juros empréstimos e ﬁnanciamentos
Resultado de equivalência
Outros resultados abrangentes a
amortizados (Nota 18 b)
(4.700) (5.752) (12.718) (20.533)
patrimonial
14 86.290 (39.238) 12.815 (16.781) serem reclassiﬁcados para resultados
Caixa líquido proveniente (aplicado)
Resultado antes das receitas
em períodos subsequentes:
nas atividades operacionais
(28.707) 30.466 (13.734) 73.338
(despesas) ﬁnanceiras líquidas
81.377 (43.666) 134.669 (11.700) Baixa do valor de venda de
Fluxo de caixa de atividades
Receitas ﬁnanceiras
26
206
230 2.126 6.788 participação societária (nota 14.d)
–
–
–
– de investimento
Despesas ﬁnanceiras
26 (11.183) (15.259) (59.786) (53.783) Ajuste acumulado de
Aumento de capital em subsidiária
Despesas ﬁnanceiras, líquidas
(10.977) (15.029) (57.660) (46.995)
conversão - CTA (nota 14.d)
(10.097) 28.442 (10.097) 28.442 e controlada em conjunto
–
– (11.215)
–
Resultado antes do IRPJ e CSLL
Compra de participação societária (nota 6) 26
–
–
–
IRPJ e CSLL diferidos
27
–
– 1.556
– Resultado abrangente
do exercício
60.303 (30.253) 68.468 (30.253) Aplicações ﬁnanceiras
–
– 21.402 3.232
Lucro (prejuízo) do exercício
Aquisição de ativos biológicos (Nota 12) –
– (1.992)
atribuído aos sócios
70.400 (58.695) 78.565 (58.695) Resultado atribuído aos:
(150)
(14) (22.073) (16.740)
60.303 (30.253) Aquisição de imobilizado (Nota 15)
Participação dos controladores
70.400 (58.695) 70.400 (58.695) Acionistas controladores
–
– (2.102) (2.509)
8.165
– Aquisições intangível (Nota 16)
Participação de não controladores
–
– 8.165
– Acionistas não controladores
68.468 (30.253) Caixa líquido aplicado nas
Lucro (prejuízo) do exercício
70.400 (58.695) 78.565 (58.695) Resultado abrangente total
atividades de investimento
(124)
(14) (13.988) (18.009)
Demonstrações das mutações
Patrimônio
ParticiFluxo de caixa de atividades de ﬁnanciamento
do patrimônio líquido
Capital a
Ajuste de Prejuízos
líquido pação de Patrimônio Amortização de empréstimos
Capital integra- Reserva avaliação acumu- atribuído aos não controlíquido e ﬁnanciamentos (Nota 18 b)
(574) (320) (9.716) (5.151)
Nota social
lizar de capital patrimonial
lados
acionistas
ladores
total Amortização de arrendamentos
(794)
– (1.009)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2017
900.000
– 107.139
54.649 (411.690)
650.098
– 650.098 Fluxo de caixa líquido utilizado
Variação cambial na conversão de moeda 14.d
–
–
–
28.442
–
28.442
–
28.442 nas atividades de ﬁnanciamento (1.368) (320) (10.725) (5.151)
Atualização monetárias das ações
–
–
450
–
–
450
–
450 Efeito da variação das taxas de câmbio
–
– (11.423)
16
Prejuízo do exercício
–
–
–
– (58.695)
(58.695)
–
(58.695) sobre o caixa equivalentes de caixa
Saldos em 31 de dezembro de 2018
900.000
– 107.589
83.091 (470.385)
620.295
– 620.295 Origem (aplicação) de caixa
(30.199) 30.132 (49.870) 50.194
Variação cambial na conversão de moeda 14.d
–
–
–
(10.097)
–
(10.097)
–
(10.097) e equivalentes de caixa
69 51.159
965
Capital a integralizar
20.a 249.869 (249.869)
–
–
–
–
–
– Caixa e equivalentes em 1° de janeiro 30.201
Atualização monetárias das ações
–
–
586
–
–
586
–
586 Caixa e equivalentes
2 30.201 1.289 51.159
Participação de não controladores
–
–
–
–
–
–
6.018
6.018 em 31 de dezembro
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
70.400
70.400
8.165
78.565 Aumento (redução) de caixa
e
equivalentes
de
caixa
(30.199)
30.132
(49.870)
50.194
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.149.869 (249.869) 108.175
72.994 (399.985)
681.184
14.183 695.367
Contador
As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas pelos auditores independentes
sem ressalva estão disponíveis na sede da Companhia.
Erli Lopes de Camargo Junior - CRC:1SP-289.324/O-8
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GAIA SECURITIZADORA S.A.

ACTIO AGRO INVEST. S/A

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 14ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos das Cláusulas 12.3 e 12.3.3. do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissora, lastreado em Créditos do
Agronegócio Devidos pela Tecsoil Automação e Sistemas S.A., ﬁrmado em 23/08/2019 (“Termo de Securitização”), ﬁrmado pela Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca
os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora (“Titulares dos
CRA” e “CRA”), a reunirem-se em primeira convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 08 de setembro de 2020 às 15 horas, exclusivamente por vídeo conferência online, nos termos da Instrução CVM
nº 625, de 14/05/2020 (“ICVM 625”), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) renúncia ao direito de declarar
o vencimento antecipado do Certiﬁcado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2019, emitido pela Tecsoil
Automação e Sistemas S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob nº 12.456.606/0002-04 (“Devedora”), em 23/08/2019,
vinculado como lastro para a emissão dos CRA, de acordo com o disposto no item “ix” da Cláusula 9.2, “Vencimento
Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de Securitização em decorrência da Operação, conforme
abaixo deﬁnido; (ii) caso o item (i) seja aprovado, a ratiﬁcação, do aumento de capital realizado pela STEC Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob nº 29.739.460/0001-18 (“Stec”), na qualidade de acionista da Devedora,
ocorrida em 30/07/2020, por meio da qual o AGSOL Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob nº 35.780.350/0001-00, subscreveu e
integralizou 2.760.505 novas ações preferenciais Classe B emitidas pela Stec, passando a deter, aproximadamente,
30% do capital social da Stec, com a consequente formalização de aditamento ao acordo entre todos os acionistas da
Stec (“Operação”), o qual passou a prever, além do referido aumento de capital decorrente da Operação, a permissão
para indicação de 02 (dois) membros observadores, sem direito de voto, ao conselho de administração da Stec, eleitos
pelos acionistas preferencialistas; (iii) autorizar a Emissora, Agente Fiduciário e as demais partes envolvidas na emissão dos CRA a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização e
nos demais documentos da operação dos CRA, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia
será realizada na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo
que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, que enviarem solicitação por correio eletrônico para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as
condições legais devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por
meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente aceita pela Emissora e pelo Agente Fiduciário.
Os Titulares de CRA deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à
data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Nos termos do Art. 3º da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado no site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O Titular de CRA que desejar exercer o
voto por instrução de voto a distância deverá preencher e assinar a instrução de voto com seus dados e voto e encaminha-la jurídico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, de forma que, uma vez comprovada a respectiva titularidade, sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRA que ﬁzerem o envio
da instrução de voto também poderão acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular de CRA ou por seu representante legal será desconsiderada, devendo o Titular de CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. A Assembleia será
integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRA presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa
e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRA presentes à Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por
meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 18 de agosto de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

Sol e Mar Instituição de Pagamentos Ltda. - CNPJ/MF nº 35.210.425/0001-00 - NIRE 35231721063
Ata de Assembleia Geral de Transformação da Sol e Mar Instituição de Pagamentos Ltda. em Sociedade Anônima
sob a Denominação de Sol e Mar Instituição de Pagamentos S.A. Realizada em 01.06.2020
Data, horário e local: Realizada no dia 01.06.2020, às 15hs, na sede social da Sol e Mar vendo a Companhia; j) contratação de obrigações pela Companhia, inclusive por meio de ﬁInstituição de Pagamentos Ltda. (“Sociedade”) localizada na Alameda Rio Negro, nº 585, Blo- nanciamento, empréstimo ou endividamento, e/ou participação da Companhia em negócios
co A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri/SP, CEP 06454-000. Con- ou operações envolvendo valores superiores ao previsto no Plano de Negócios (Business Plan)
vocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da e no Plano Anual de Orçamento e Investimentos, em uma operação, ou em conjunto de opeSociedade, nos termos da Cláusula Onze, § Terceiro do Contrato Social da Sociedade e do § 2º rações relacionadas ao mesmo objeto, exceto nos casos previstos no Plano de Negócios (Budo artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. Presença: (i) Exponencial Pagamentos Fundo siness Plan) e/ou no Plano Anual de Orçamento e Investimentos; k) declaração de autofalênde Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em parti- cia, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial; l) solicitação de regiscipações, CNPJ nº 33.341.944/0001-81, com regulamento registrado no 1º Oﬁcial de Registro tro perante a Comissão de Valores Mobiliários para a abertura de capital e qualquer oferta púCivil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob nº 003646839, em 01.08.2019, neste ato represen- blica ou emissão de valores mobiliários, primária ou secundária, em colocação pública ou pritado, nos termos do seu regulamento, por sua gestora Reag Gestora de Recursos S.A., vada, no Brasil e/ou no exterior; assim como eventual fechamento do capital ou qualquer ofercom sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto ta pública de aquisição de ações (após eventual transformação da Companhia); m) aumento
1.702, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, CNPJ/MF nº 18.606.232/0001-53, autorizada pela e/ou redução do capital; n) resgate, amortização, desdobramento, grupamento ou cancelaCVM para administrar carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 13.327, mento de ações; o) quaisquer outras alterações e/ou reforma do Estatuto Social; p) a eleição
de 11.10.2013, neste ato representada por seu Representante legal (“FIP PAGAMENTOS”); ou destituição dos Diretores; q) a criação de comitês e eleição de seus membros; r) a indica(ii) Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limita- ção de outros membros para a administração; s) ﬁxação ou alteração de quaisquer remuneda, CNPJ/MF nº 06.117.992/0001-18, com sede na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Rio Ne- rações, bônus, benefícios e/ou participações nos lucros a serem pagos aos administradores ou
gro nº 585, conjunto 13, Parte, Bloco A, Alphaville, CEP 06454-000, e com seus atos constitu- aos membros de comitês, assim como outorga de opção de compra de ações; t) adoção, aprotivos devidamente registrados na JUCESP NIRE 35.218.712.218, neste ato representada por vação e/ou modiﬁcação do Plano de Negócios (Business Plan) e do Plano Anual de OrçamenAlexandre Ferrari, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade nº to e Investimentos da Companhia; u) a realização de qualquer operação, ou a prática de qual22.433.830-4, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 131.950.318-76, com escritório na cidade de quer atividade estranha ao objeto social; v) deliberar sobre a aquisição, a alienação ou a cesBarueri/SP, na Alameda Rio Negro nº 585, conjunto 13, Parte, Bloco A, Alphaville, CEP 06454- são de uso, a título gratuito ou oneroso, qualquer ativo, propriedades, direitos, participações
000 (“MAXIMIZAR”); Mesa: Sr. Alexandre Ferrari, como Presidente e Sr. Wellington Safﬁr, societárias, em qualquer caso desde que não previsto no Plano Anual de Orçamento e Invescomo Secretário. Ordem do dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: timentos; w) deliberar sobre a constituição de ônus ou gravames sobre qualquer ativo, pro(i) a transformação da Sociedade em sociedade anônima de capital fechado; (ii) a alteração priedades, direitos, participações societárias da Companhia (exceto investimentos decorrentes
da denominação social da Sociedade; (iii) o estatuto social da Sociedade; (iv) a eleição dos di- de incentivos ﬁscais), ou mesmo sobre a realização de quaisquer operações que resultem em
retores da Sociedade; e (v) a ﬁxação da remuneração global dos administradores. Delibera- quaisquer ônus ou gravames em qualquer ativo / propriedade da Companhia, em qualquer
ções: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Contrato Social da Sociedade, a caso desde que não previsto no Plano Anual de Orçamento e Investimentos; x) a concessão
presente Assembleia foi regularmente instalada e, após debates e discussões, foram aprova- de avais, ﬁanças ou outras garantias em relação a obrigações de terceiros, que não entre a
das, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, a lavratura desta ata Companhia e/ou suas aﬁliadas, independentemente do valor; y) escolher e destituir os audina forma de sumário, bem como as seguintes matérias: (i) a transformação da Sociedade em tores independentes; z) decidir sobre a aquisição, alienação, licenciamento ou concessão de
sociedade anônima de capital fechado, com a consequente transformação das 100.000 quo- marcas, patentes, logotipos, informações técnicas e segredos industriais; aa) autorizar a aquitas, representativas do capital social, em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor no- sição de ações de sua própria emissão para cancelamento ou para manutenção em tesouraminal, com preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, atribuindo-se 1 ação para cada 1 quota ria, observadas os dispositivos legais aplicáveis; bb) deliberar sobre a alienação ou o cancelaoriginalmente detida por cada um dos sócios. (ii) a alteração da denominação social da Socie- mento das ações da própria Companhia que, por qualquer motivo, permanecerem em tesoudade para Sol e Mar Instituição de Pagamentos S.A.; (iii) o Estatuto Social da Socieda- raria; cc) deliberar sobre contratos de locação, sem garantias reais, caso não previsto no Plade, nos termos do Anexo I a esta ata, já contemplando a nova denominação social ora de- no Anual de Orçamento e Investimentos, ou em valor superior ao lá previsto; dd) deliberar sobatido e aprovado pelos acionistas. (iv) a eleição dos Srs. (a) Rafael Augusto de Sousa, bre contratos de leasing, sem garantias reais, caso não previsto no Plano Anual de Orçamenbrasileiro, solteiro, graduado em propaganda e marketing, RG nº 27.383.189 (SSP/SP), CPF nº to e Investimentos, ou em valor superior ao lá previsto; ee) deliberar sobre a admissão de no302.922.528-38 com endereço comercial na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco A, conjunto 13 vos acionistas; ff) deliberar sobre a exclusão de acionistas; e gg) alteração do objeto social.
- Parte, Alphaville Industrial, CEP 06454-000, na cidade de Barueri/SP, como Diretor sem de- Artigo 9º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e
nominação especíﬁca; e (b) Wellington Safﬁr, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco.
RG nº 47.726.627 (SSP/SP), CPF/MF nº 319.530.738-32, com endereço comercial na Alameda Capítulo IV: Administração: Artigo 10º - A Companhia será administrada por uma DireRio Negro, nº 585, Bloco A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, CEP 06454-000, na cida- toria, na forma da lei e deste Estatuto. § Único: Os administradores serão investidos em seus
de de Barueri/SP, como Diretor sem denominação especíﬁca, mediante a assinatura dos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se serespectivos Termos de Posse, contidos no Livro de Registro de Atas, todos com mandato de 3 guirem à sua eleição e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administraanos, a contar desta data, estendendo-se até a investidura de seus sucessores. Os Diretores dores eleitos. Artigo 11º - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 Direora eleitos aceitam os cargos a eles conferidos, declarando, sob as penas da lei, que atendem tores, sem designação especíﬁca, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos para um
a todos os requisitos e que não estão impedidos de exercer quaisquer atividades de adminis- mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, sendo o mandato prorrogado, automaticamente,
tração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (v) a ﬁxação da verba de até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Os Diretores serão eleitos e destituíveis pela
até R$ 100.000,00, como remuneração anual global dos administradores da Companhia. En- Assembleia Geral. § 1º: O exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. §
cerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso 2º: Em caso de vacância de cargo de diretor, serão observadas as seguintes regras: I. se com a
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, vacância de cargo de Diretores, o número de membros da Diretoria se reduzir a menos de 2
a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Alexandre Ferrari - Pre- Diretores, será imediatamente convocada uma Assembleia Geral para a eleição do(s)
sidente, Wellington Safﬁr - Secretário. Exponencial Pagamentos Fundo de Investi- substituto(s), que exercerá(ão) o mandato pelo tempo que faltar para completar o do(s)
mento em Participações Multiestratégia, João Carlos F. Mansur, Maximizar Em- substituído(s); e II. nos demais casos, a Diretoria funcionará com os Diretores remanescentes
preendimentos e Participações Ltda. Alexandre Ferrari. Soraia Dias de Souza - OAB/SP até a próxima Assembleia Geral. Artigo 12º - Ressalvados os casos previstos neste Estatuto,
206.304 - Departamento Jurídico. JUCESP nº 303.007/20-5 e NIRE 3530055414-1 em compete aos Diretores, sempre atuando em conjunto, a representação da Companhia, ativa e
12.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
passivamente, em juízo ou fora dele, bem como a gestão dos negócios sociais em geral e a
Ata da Assembleia Geral de Transformação da Sol e Mar Instituição de Paga- prática de todos os atos de administração e de disposição, necessários ou convenientes ao
mentos Ltda. CNPJ/MF sob nº 35.210.425/0001-00 e NIRE 35231721063, em so- cumprimento do objeto social. Artigo 13º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualciedade anônima de capital fechado, realizada no dia 01.06.2020 - Anexo I - Es- quer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante
tatuto Social da Sol e Mar Instituição de Pagamentos S.A. Capítulo I: Denomi- terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por 2 Dinação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - Sol e Mar Instituição de Pagamentos S.A. é retores; (ii) por um Diretor e pelo procurador constituído na forma prevista neste Estatuto; ou
uma sociedade anônima que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social (iii) por um procurador, agindo isoladamente, desde que munido de procuração com poderes
e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de especíﬁcos e prazo de validade determinado, com exceção das procurações ad judicia, as
Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco A, conjunto 13 - Parte, Alphaville Industrial, quais podem possuir prazo indeterminado. Artigo 14º - As procurações serão sempre outorCEP 06454-000, podendo, por deliberação da Diretoria, criar, transferir e extinguir ﬁliais, su- gadas em nome da Companhia por 2 Diretores, conjuntamente. § Único: As procurações decursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território na- verão sempre especiﬁcar os poderes conferidos e, com exceção daquelas outorgadas para ﬁns
cional ou exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto (i) a emissão de moeda eletrôni- judiciais, terão prazo de validade limitado a 1 ano. Artigo 15º - É expressamente vedada à
ca; (ii) a gestão de contas de pagamento; (iii) a administração dos envios e recebimentos de Diretoria a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou operações
pagamentos realizados entre os usuários cadastrados ou usuários de outras instituições; (iv) estranhas ao objeto social. Capítulo V: Conselho Fiscal: Artigo 16º - A Companhia terá
o pagamento ao público e aporte e saque de recursos; (v) a emissão de instrumento de paga- um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de
mento; (vi) o credenciamento para aceitação de um instrumento de pagamento; (vii) a inte- acionistas, na forma da lei. § Único: As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria
gração de meios de pagamento digitais a plataformas de comércio eletrônico ou presencial; de votos. Artigo 17º - O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no mí(viii) as atividades listadas no inciso III do Artigo 6º da Lei nº 12.865, de 9.10.2013; e (ix) a par- nimo 3, e, no máximo, 5 membros, com igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia
ticipação no capital de outras sociedades ou formas associativas, na condição de sócia ou Geral, que lhes ﬁxará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Artigo 18º - Os membros
acionista, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeter- do Conselho Fiscal, pessoas físicas acionistas ou não, residentes no País, que atendam aos reminado. Capítulo II: Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social da Companhia, total- quisitos e impedimentos previstos na lei, terão a competência nela disciplinada. Capítulo VII:
mente subscrito e integralizado, é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 19º nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, poum voto na Assembleia Geral. Capítulo III: Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia dendo ser levantados balanços em qualquer ocasião, quando for de interesse dos acionistas
Geral, com competência prevista em lei e neste Estatuto, reunir-se-á ordinariamente dentro ou quando exigido por este Estatuto Social. Artigo 20º - Ao ﬁm de cada exercício social a Didos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, retoria fará elaborar as demonstrações ﬁnanceiras previstas em lei, observadas as normas ensempre que os interesses sociais o exigirem, a ﬁm de deliberar sobre as matérias previstas no tão vigentes. Artigo 21º - Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulaartigo 132 da Lei 6.404/76. Artigo 8º - A convocação da Assembleia Geral será feita por qual- dos, se houver, e da provisão para pagamento do imposto de renda, será retida parcela destiquer membro da Diretoria, nos termos da lei, sendo seus trabalhos instalados e presididos por nada à participação dos administradores no lucro de acordo com o plano aprovado pela Asum Diretor Presidente ou, no seu impedimento, por qualquer outro membro da Diretoria da sembleia Geral, se houver, observados os limites deﬁnidos em lei, e cujo pagamento ﬁcará
Companhia, a quem caberá a escolha do secretário da mesa. § 1º: Ficam dispensadas as for- condicionado à efetiva atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado neste esmalidades de convocação previstas caput deste artigo quando todos os acionistas compare- tatuto. § Único: O lucro líquido terá a seguinte destinação: 5% para a constituição da Resercerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva va Legal, que não excederá de 20% do capital social; do saldo remanescente, 25% serão disreunião. § 2º: A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de tribuídos aos acionistas como dividendo obrigatório. Artigo 22º - A Assembleia Geral podeacionistas que representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto e, em segun- rá declarar dividendo à conta do lucro apurado no balanço patrimonial anual, bem como em
da convocação instalar-se-á com qualquer número. § 3º: As matérias sujeitas a deliberação decorrência de balanços em períodos menores, atendido no último caso, o limite do Artigo
em Assembleia Geral da Companhia deverão ser aprovadas por acionistas titulares de ações 204, § 1º da Lei nº 6.404/76, ou ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros
representantes da maioria do capital social, ressalvadas as hipóteses em que a legislação em acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. Artigo 23º - Prescreve em 3 anos a
vigor e/ou este Estatuto Social estabelecerem quóruns superiores. § 4º: Sem prejuízo do dis- ação para haver dividendos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos
posto no presente Estatuto Social e na legislação em vigor, dependem de aprovação prévia acionistas. Capítulo VIII: Líquidação e Transformação: Artigo 24 - A Companhia se
dos acionistas as seguintes matérias: a) a aprovação das contas dos administradores, do ba- dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido
lanço patrimonial e balanço de resultado econômico; b) a alienação, direta ou indireta, ou pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o períocompartilhamento do controle detido pela Companhia em quaisquer controladas, ou mesmo do da liquidação. Artigo 25º - A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante
a alienação de participação em qualquer controlada (mesmo que parcial) ou a alteração no deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. Capítulo VIII: Arbitrapercentual de participação em quaisquer controladas, ainda que tais ações sejam decorrentes gem: Artigo 26º - As divergências entre os acionistas e a Companhia, ou entre os acionistas
da renúncia ao direito de preferência na subscrição de novas ações ou ações das controladas; controladores e os acionistas minoritários que não possam ser solucionadas amigavelmente
c) a outorga de opções de compra ou opções de subscrição de ações; d) retenção de lucros e pelos acionistas dentro de um prazo improrrogável de 15 dias, serão dirimidas por arbitragem
distribuição de dividendos, inclusive de forma desproporcional; e) alteração da política de dis- de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canatribuição de lucros ou a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital pró- dá, servindo este Artigo como cláusula compromissória para efeito do que dispõe o § 1º do Arprio em forma diversa da referida política, assim como a criação ou a extinção de qualquer re- tigo 4 da Lei 9.307/96. A administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral,
serva (exceção feita àquela cuja constituição seja obrigatória por lei ou disposição estatutá- da mesma forma, caberá ao Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Arria); f) liquidação e dissolução, cessação do estado de liquidação incluindo a nomeação ou re- tigo 27º - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, com base na legislação
moção de liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes; g) transformação em outro aplicável à espécie. Alexandre Ferrari - Presidente, Wellington Safﬁr - Secretário. Acionistas:
tipo societário; h) participação em grupo de sociedades, conforme deﬁnido pelos artigos 265 Exponencial Pagamentos Fundo de Investimento em Participações Multiestraa 277 da Lei das Sociedades por Ações; i) operações de fusão, incorporação, cisão ou qualquer tégia, João Carlos F. Mansur, Maximizar Empreendimentos e Participações Ltda.,
outra forma de reorganização societária ou ﬁnanceira, ou consolidação de negócios envol- Alexandre Ferrari. Visto do Advogado: Nome: Soraia Dias de Souza - OAB/SP nº: 206.304.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004637-87.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANA MONDEK DA SILVA, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 248740490, CPF 269.408.918-62, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Roberto Corrêa Feder Lima. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.383,56,
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
[18,19]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016602-85.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da
Lei,FAZ SABER a(o) CONSTRUTORA TS LTDA, CNPJ 63.067.102/0001-44, que Cesar Luis Fagioli e Cristhianne
Aparecida Garcia Fagioli, ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do
apto. 11, Bloco A, do Residencial Morada Inglesa, à Rua Álvaro Machado Pedrosa nº 132, Capital, devidamente quitado,
tendo como corrés Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores de São Paulo Cht, e Cooperativa Habitacional dos
Bancários de São Paulo. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[18,19]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 104912790.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) Marcos Otavio dias, Lilia rocha Vilela de Souza e Gilberto
Melo Lima, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Ricardo Martins Sartori ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de titularidade de domínio do imóvel
localizado na Rua Barra da Jangada, Nº 46,Parada Inglesa, CEP: 02247-030, São Paulo - SP, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra mencionados para, no prazo de
20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[18,19]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1097695-06.2015.8.26.
0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian
Labruna Catapani, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) Marcelo Rosa Viana, Julcira Maria de Mello Vianna, +Vanderlei Rosa
Viana,Ricardo da Silva Viana, Renato Rosa Viana, +Sandra Aparecida Nascimento, + ERNESTO NASCIMENTO FILHO, Sonia
Regina Nascimento Hardt, Janice Maria de Mello Vianna, Júlio Fábio de Mello Vianna, Jussara Maria de Mello Vianna Seremin,
+José Luiz de Mello Vianna,Débora Cássia Vianna, Marcia Antonia Vianna, +Daniela Mansoreitch de Melo Vianna, Graziela
Mansoreitch de Mello Vianna, +Maria Zélia Rangel Credidio, +José Orestes Rangel Credídio, +Lucylene Regina Rangel
Credídio - 057.932.158-40, +ROSA MARIA CREDIDIO - 479.673.078-87,p- Tereza Cristina,, +Justiniano Vianna Sobrinho,
333.209.938-87, Therezinha Claro Vianna -076.914.898-03, Juviano Dias Pinto, +Atair Pereira Junior, + Maria Cristina Pereira,,
Maria Claudia Pereira,, Julcira Vianna, Jayme Vianna Filho, JACYNTHA VIANNA PAULA e fato: Ivani Chueri Vieira ou quem o
imóvel possuir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Rui Cordeiro de Freitas e Patricia Natele Freitas ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua Orestes Credidio, 28, Vila Alto Boa Vista, São Paulo, CEP08275-690,, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 20 (vinte) dias úteis, afluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[18,19]
3ª VARA CÍVEL DO FORO DE COTIA-SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002627-04.2014.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GRANJA 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 08.294.862/000
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Anvisa autoriza testes para nova
vacina da Johnson & Johnson
Produção no pré-sal
passa de 70% do
petróleo e gás
extraídos no país
Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural no
pré-sal ultra passou 70% da
produção nacional, alcançando cerca de 2,738 milhões de
barris de óleo equivalente por
dia, em julho. De acordo com
a Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), empresa vinculada
ao Ministério de Minas e
Energia, a produção corresponde a 70,26% do total registrado no país, de 3,898 milhões
de barris por dia.
De acordo com a PPSA, a
produção já vinha se aproximando dos 70% nos meses anteriores. Em junho, por exemplo, a produção na região do
pré-sal somou 2,671 milhões
de barris por dia, o correspondente a 69,9% do total nacional. Em maio, foram produ-

zidos 2,363 milhões de barris diários, equivalentes a
67,82% do total nacional.
A PPSA informou ainda que
o Campo de Lula, na Bacia de
Santos, manteve a liderança na
produção de petróleo e gás natural no pré-sal, com média diária de 987.510 barris de petróleo e 43,150 milhões de
metros cúbicos de gás natural.
Já a plataforma P-76, no
Campo de Búzios, também na
Bacia de Santos, e com apenas
quatro poços produtores, teve
a maior produção de petróleo
por instalação em julho, com
média diária de 168.649,40
barris. Segundo a PPSA, a produção da P-76 foi superior à
soma do que foi produzido por
todos os 6.326 poços terrestres. (Agência Brasil)

Foto/Divulgação

“Armored Dawn se adapta as
novas medidas de segurança
para agitar o metal nacional
em turnê especial”

A banda Armored Dawn está preparando uma nova turnê com
todas as medidas de segurança e cuidados seguindo as recomendações da OMS, para iniciar o ano de 2021 juntando no palco
vários estilos e levando metal de qualidade para diferentes cidades do país.
O projeto “Armored Dawn Convida” terá início em Manaus
em 5 de março de 2021 e seguirá para o Rio de Janeiro, Uberaba,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Santos e finalizará com
uma grande apresentação em São Paulo no dia 28 de março de
2021.
O projeto “Armored Dawn Convida” mudará a paisagem do
rock e do metal, unificando celebridades no mesmo palco com
Korzus, Dr. Sin, Jimmy & Rats e Medjay.
Com muito trabalho, investimento, estratégia, foco e dedicação, a banda Armored Dawn segue deixando sua marca no
mercado musical. Fundada há cinco anos a banda se tornou
uma das maiores revelações do Power Metal brasileiro na última década, e para promover seus lançamentos, já estiveram
em muitas turnês, pelo Brasil e pelo mundo, ao lado de grandes nomes do metal mundial, entre eles, Saxon, * Megadeth,
Symphony X, Rhapsody, Hammerfall, Tarja, Sabaton e Fates
Warning.,,
O mais recente trabalho da banda, o aclamado álbum “Viking Zombie” que se baseia na saga dos homens do norte, que
objetivavam o domínio de novos territórios. Sobre como se
iniciou o processo de criação de Viking Zombie, Eduardo Parras, fundador e vocalista da banda, contou: “Uma das músicas
diz ‘ninguém sabe quem eu sou ou o que me tornei’. Por isso é
um álbum dedicado às pessoas que ainda não encontraram um
lugar ao qual pertencem. Agora, com essa banda, elas podem se
juntar a nós e encontrar forças na irmandade viking.”.
A Armored Dawn tem o compromisso de levar o Metal para
várias cidades do Brasil e do mundo, e entende que a cada passo
que dado, cooperam com a indústria musical a que pertencem e
continuam a se desenvolver na música.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Jansen-Cilag, unidade farmacêutica da Johnson & Johnson, a realizar testes clínicos no
Brasil para o desenvolvimento
de vacina contra a covid-19. O
estudo global prevê a inclusão de
até 60 mil voluntários, sendo 7
mil no Brasil, distribuídos nos
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio
Grande do Norte.
Em nota divulgada na segunda-feira, (18), a Anvisa informou
que os dados que embasaram a

autorização incluíram estudos
não clínicos com a vacina e dados não clínicos e clínicos acumulados de outras vacinas que
utilizam a mesma modelagem. Os
estudos da Jansen-Cilag foram
iniciados em julho nos EUA e na
Bélgica. De acordo com a agência, o ensaio clínico será conduzido em etapas e cada etapa só
será iniciada se os resultados que
estiverem disponíveis no momento forem satisfatórios.
Este é o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus
autorizado pela Anvisa no Brasil. No dia 2 de junho, a agência

autorizou o ensaio clínico da
vacina desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, do Reino Unido; no dia 3 de julho, o da vacina desenvolvida pela Sinovac
Biotech, da China, em parceria
com o Instituto Butantan; e no
dia 21 de julho, o das vacinas
desenvolvidas pela BioNTech,
da Alemanha, e Wyeth/Pfizer,
dos Estados Unidos.
A potencial vacina da Jansen-Cilag,
denominada
Ad26.COV2.S, é composta de
um vetor recombinante, não
replicante, de adenovírus tipo

26 (Ad26), construído para codificar a proteína S (Spike) do
vírus Sars-CoV-2 (o novo coronavírus).
O ensaio clínico aprovado é
um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, controlado por
placebo, para avaliar a eficácia e
a segurança de Ad26.COV2.S na
prevenção de covid-19 em adultos com 18 anos ou mais. Cada
participante receberá uma dose
única da vacina ou placebo. O
recrutamento dos voluntários é
de responsabilidade dos centros
que conduzem a pesquisa.
(Agência Brasil)

Maia diz que foco deve ser teto
de gastos e reforma tributária
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), alertou na segundafeira, (18) que, em função das
eleições municipais deste ano,
o Congresso Nacional precisa
definir quais são suas prioridades, de forma a evitar que, ao
avançar sobre muitos temas, acabe por “embolar” todos os temas. Na avaliação do deputado,
o foco tem de estar no teto de
gastos e na reforma tributária.
Ao ser perguntado, durante a
palestra online Brasil em Reforma, da 21ª Conferência Anual
Santander, sobre as expectativas
com relação à privatização de
estatais, em especial a da Eletrobras, o presidente da Câmara disse que as duas casas legislativas
não têm conseguido chegar a um
acordo sobre o assunto, e que
“não fará muita diferença” privatizar a empresa neste ou no
próximo ano.
“Precisamos decidir quais
são as prioridades porque teremos eleições municipais. Avançar em muitos temas pode aca-

bar embolando todos os temas.
Eu ficaria com a urgência do teto
de gastos pelo Senado, que é o
que está combinado. E eu trabalharia, junto com o governo,
com o Senado e com a Câmara,
na reforma tributária. Poderíamos trabalhar juntos também
para retomar o debate da reforma administrativa”, disse Maia.
Segundo ele, as três propostas da reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional
são convergentes. “Elas têm o
mesmo objetivo. Claro que a
emenda constitucional tem impacto maior porque amplia os
impostos de municípios e de
estados, organizando melhor
os impostos sobre bens e serviços. O que precisamos agora
é construir caminhos para que
possamos aprovar ainda este
ano pelo menos na Câmara a proposta”, disse.
Maia manifestou preocupação com a competitividade do
setor privado que, segundo ele,
terá papel importante para a recuperação do país e da econo-

mia após a pandemia.
Reforma administrativa
Perguntado sobre se há ou
não disposição entre seus pares
para avançar no debate da reforma administrativa, Maia disse
que a qualidade do gasto público é decisiva. “Não tem problema tributar se os recursos entram no governo e são alocados
em políticas que melhoram a qualidade de vida do cidadão e na
economia. Mas a gente precisa
entender que o Estado foi construído olhando os lobbies tanto
do setor público como do privado. E esses interesses acabaram
prevalecendo em relação aos interesses da base da sociedade”.
Nesse sentido, o presidente
da Câmara defendeu que os debates sobre o tema avancem, até
pela compreensão que, segundo
ele, o Parlamento já tem de que
a melhoria da gestão pública tem
um peso importante também
para a valorização e o respeito à
própria política.
“Não estamos discutindo

aqui a redução do tamanho do
Estado, até porque no curto prazo não parece uma coisa viável,
mas a qualidade do gasto público, o que é fundamental. Espero
que o governo possa compreender que essa não é uma matéria
que vá gerar desgaste. Ao contrário, mais de 70% da população espera uma reforma onde a
gente olhe de fato a qualidade do
serviço público na ponta”, disse
ao defender regras onde mérito,
valorização e qualidade do serviço público estejam dentro do
ambiente do servidor público.
“Hoje, sem dúvida nenhuma,
não há um estímulo à progressão. Acho que as regras atuais
não beneficiam um trabalho de
melhoria da qualidade do serviço público. Esse debate é fundamental. O dinheiro que entra
no serviço público precisa de um
olhar, não igual ao do setor privado, mas de um olhar de qualidade e de produtividade que, infelizmente, hoje não existe no
Estado brasileiro”, complementou. (Agência Brasil)

Alerj aguarda PGR se manifestar
sobre impeachment de Witzel
A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) decidiu
aguardar a manifestação da Procuradoria-Geral da República
(PGR) quanto ao recurso em
análise pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a tramitação do processo de impeachment do governador do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel.
A decisão foi anunciada durante reunião do Colégio de Líderes, na terça-feira (18), após
consenso. O prazo para o pronunciamento da PGR se extingue nesta quinta-feira (20).
No dia 27 de julho, o presiden-

te do STF, ministro Dias Toffoli,
atendeu à defesa de Witzel e suspendeu a tramitação do processo.
Segundo a assessoria da
Alerj, o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT),
está otimista quanto à decisão do
ministro Alexandre de Moraes.
Um dos motivos é o parecer do
ministro Luís Roberto Barroso,
que na sexta-feira (14) derrubou
a liminar que impedia o trâmite
do processo de impeachment
contra o governador de Santa
Catarina, Carlos Moisés, por crime de responsabilidade.
“A situação é parecida com a
nossa, estamos confiantes de

que o ministro Alexandre de
Moraes seguirá por este mesmo
caminho”, disse Ceciliano.
Segundo o presidente da Alerj,
assim que for proferida a decisão
do STF, qualquer que seja, os trabalhos serão retomados pela Casa.
“Reiteramos nosso compromisso
com a comissão, que tem autonomia para trabalhar. Temos a certeza de que tudo o que fizemos até
aqui foi correto e dentro da lei”.
O processo de impeachment
contra Witzel se iniciou no dia
10 de junho, por 69 votos favoráveis e uma ausência, do total
de 70 parlamentares. Witzel é
acusado de envolvimento em

compras fraudulentas e superfaturadas de equipamentos e insumos para o combate à pandemia
da covid-19, o que ele nega.
Witzel foi alvo, no dia 26 de
maio, da Operação Placebo, autorizada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ). Além dele, também foram alvos a primeira
dama, Helena Witzel; a empresa
Iabas, que presta serviços de saúde ao estado, entre outras pessoas. Os policiais federais chegaram a realizar buscas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e na casa da
família Witzel, no bairro do Grajaú. (Agência Brasil)

Parte dos trabalhadores dos Correios
faz greve por tempo indeterminado
Funcionários dos Correios
iniciaram, na noite de segunda-feira (17), uma greve nacional por tempo indeterminado. Segundo a Federação
Nacional dos Trabalhadores
em Empresas dos Correios e
Similares (Fentect), parte dos
trabalhadores decidiu cruzar
os braços em protesto contra a
proposta de privatização da estatal e pela manutenção de benefícios trabalhistas.
A categoria também reivindica mais atenção, por parte da
empresa, quanto aos riscos que
o novo coronavírus representa
para os empregados.
De acordo com a direção da
empresa estatal, um primeiro
levantamento parcial, realizado
na manhã de hoje (18), apontou
que 83% do efetivo segue trabalhando normalmente, e que a
paralisação parcial não afeta o
atendimento aos clientes. A reportagem não conseguiu contato com representantes da Fentect, que deve divulgar um balanço do primeiro dia de paralisação às 19h de hoje.
Em nota, a federação sindical afirma que dirigentes sindicais vinham tentando negociar

as reivindicações dos trabalhadores com a direção da empresa desde o início de julho. “No
entanto, além de se negar a negociar, a diretoria surpreendeu a categoria ao revogar o
atual Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que estaria em
vigor até 2021”, sustenta a federação, acrescentado que,
com a suspensão do ACT, 70
cláusulas foram revogadas unilateralmente.
De acordo com a Fentect,
entre os benefícios suspensos
com a decisão da empresa estão o vale alimentação; auxílio
creche; adicional de risco de
30%; licença maternidade de
180 dias; indenização por morte; auxílio para filhos com necessidades especiais; pagamento de adicional noturno e horas
extras, entre outros.
Os trabalhadores também
temem pela possibilidade de
privatização dos Correios. E
lembram que, para minimizar
os riscos de contágio pelo novo
coronavírus, tiveram que recorrer à Justiça a fim de garantir o
fornecimento de equipamentos
de segurança, alcool em gel, testagem e afastamento dos em-

pregados que fazem parte de algum grupo de risco, bem como
daqueles que moram com crianças em idade escolar ou com
outras pessoas que integram algum grupo de risco.
“A direção da ECT buscou
essa greve. Retirou direitos em
plena pandemia e empurrou milhares de trabalhadores a uma
greve na pior crise que o país
vive”, afirma o secretário-geral
da Fentect, José Rivaldo da Silva, em nota divulgada pela federação. “Lutamos pelo justo.
Lutamos para que as nossas vidas e empregos sejam preservados.”
Correios
Embora afirme que a paralisação não afetou o atendimento nas agências de todo o país,
a direção da empresa revelou,
em nota, ter adotado medidas
administrativas para minimizar eventuais prejuízos à população, incluindo a realização
de mutirões.
Já sobre o andamento das
negociações com as entidades
sindicais, a direção da empresa
afirma ter priorizado a sustentabilidade financeira dos Cor-

reios, de forma a “retomar seu
poder de investimento e sua estabilidade, para se proteger da
crise financeira ocasionada
pela pandemia”.
De acordo com a empresa,
as medidas de contenção adotadas visam a economizar em
torno de R$ 600 milhões anuais, enquanto as reivindicações
dos empregados, se integralmente atendidas, significaria
um custo adicional da ordem de
R$ 1 bilhão ao ano. “Trata-se
de uma proposta impossível de
ser atendida”, afirma a direção
da empresa, sustentando que
nenhum benefício previsto no
ACT foi retirado. “Apenas foram adequados aqueles que extrapolavam a Consolidação das
Leis Trabalhistas CLT) e outras
legislações, de modo a alinhar
a estatal ao que é praticado no
mercado”.
A direção da empresa garante que, por conta da pandemia
do novo coronavírus, autorizou
os empregados de grupos de risco, bem como aqueles que coabitam com pessoas nessas condições –, a trabalharem de suas
casas, “sem qualquer perda salarial”. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

