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Pedidos de seguro-desemprego
caem 21,3% na 1ª quinzena de agosto
Preço de medicamentos hospitalares
sobe 16% na pandemia
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Novo sistema de pagamentos do BC,
Pix será gratuito a pessoas físicas
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Instituto
alemão diz
que
vacinação
pode começar
em 2021
O chefe da agência reguladora de vacinas da Alemanha disse que alguns grupos de pessoas
que vivem no país podem ser vacinados no início do ano que
vem contra o novo coronavírus,
que já matou quase 800 mil pessoas em todo o mundo e fez estragos na economia global.
Mais de meia dúzia de empresas farmacêuticas de todo o
planeta estão realizando testes
clínicos avançados, cada um
com milhares de participantes,
e várias esperam saber, até o
fim deste ano, se suas vacinas
contra covid-19 funcionam e
são seguras.
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Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,55
Venda:
5,55
Turismo
Compra: 5,52
Venda:
5,86

EURO
Compra: 6,58
Venda:
6,59

13º C
10º C

Noite
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A Comissão Europeia e a
empresa alemã de biotecnologia CureVac anunciaram na
quinta-feira (20) que estão em
conversas avançadas para o fornecimento de pelo menos 225
milhões de doses de uma potencial vacina contra a covid19 para os países da União Europeia (UE).
O órgão executivo da UE
também negocia com a Johnson & Johnson e com a Sanofi
para adquirir as candidatas a vacinas que estão desenvolvendo
e fechou acordo, na semana passada, para a compra de pelo
menos 300 milhões de doses da
potencial vacina da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto
com a Universidade de Oxford,
no Reino Unido.
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Aumenta incidência de
trabalho infantil em São
Paulo durante pandemia

A perda de renda das famílias
durante a pandemia de covid-19
(doença provocada pelo novo
coronavírus) tem levado a um aumento da incidência do trabalho

infantil, segundo pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O levantamento
feito com 52,7 mil famílias que a
entidade tem atendido na cidade

de São Paulo mostra um aumento
do número de residências onde
ao menos uma criança trabalha.
Entre as famílias que foram
cadastradas em maio para receber os kits de higiene e as cestasbásicas oferecidas pelo Unicef, a
cada mil domicílios, 21,2 disseram ter ao menos uma criança trabalhando. Dentro dessa mesma
amostra, o índice cai para 17,5 a
cada mil quando as famílias falam
da situação antes da pandemia.
Entre as famílias que foram
incluídas no cadastro em julho, a
incidência de trabalho infantil subiu
para 24,2 a cada mil, sendo que antes da pandemia as respostas das pessoas dentro dessa amostra apontam
para um índice de 17,4. Página 4

pedidos pela internet na primeira quinzena do mês, contra apenas 2,4% no mesmo
período de 2019.
O levantamento foi divulgado, na quinta-feira, (20), pela
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e considera os atendimentos
presenciais – nas unidades do
Sistema Nacional de Emprego
(Sine) e das Superintendências Regionais do Trabalho – e
os requerimentos virtuais.
Apesar da queda em agosto, os pedidos de seguro-desemprego continuam em alta no acumulado do ano, tendo somado
4.737.572 de 2 janeiro a 15 de
agosto de 2020.
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Capital paulista realiza
vacinação contra sarampo e
gripe no sábado
A capital paulista vai realizar, neste sábado (22), um
dia de vacinação contra o sarampo e a gripe (Influenza). O
objetivo, segundo a prefeitura de São Paulo, é prevenir as
doenças e auxiliar no diagnóstico de covid-19, a doença
provocada pelo novo coronavírus.
A iniciativa faz parte do Dia

Nacional de Mobilização da
Campanha de Sarampo e vai
acontecer em todas as unidades
de saúde da capital, além de 300
postos volantes espalhados por
supermercados, praças, shoppings, drogarias, associações de
bairro, igrejas e estações de trem
e de metrô. Para receber a vacina, as pessoas devem estar usando máscara.
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Maia defende manutenção
de veto que impede reajuste
a servidores
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Esporte

Sertões 2020 tem foco no social, cancelamento
parcial e se isola em bolhas ao longo do percurso
Sertões adapta a prova, turbina legado social e posterga
as expedições turísticas.
O roteiro da 28ª Edição
traz protocolo de segurança
especial com 10 medidas.
Novidades foram anunciadas na noite de 19 de agosto
em evento “virtureal” no Youtube e em drive-in no estádio
do Pacaembu/SP.
Um ano diferente, pede
um Sertões diferente. A 28ª.
Edição do maior Rally das
Américas traz adaptações
relevantes nas suas três dimensões: Esporte, Social e
Turismo. A missão da prova
este ano é levar acesso à medicina de qualidade e fomento econômico para as
comunidades remotas e carentes do Brasil. O Sertões
sempre teve no rastro da
competição uma expedição

de médicos voluntários, deixando um legado social por onde
passa. Este ano a ação social traz
um projeto inovador: a instalação de cabines de telemedicina
para atendimento médico gratuito de qualidade; além do legado
econômico, através da aquisição
de cestas básicas de pequenos
produtores locais que serão distribuídas lá mesmo, aos que estão sem trabalho e renda.
Um rígido protocolo de segurança garante este projeto. O
rally vai se deslocar “de bolha em
bolha”, ao invés do modelo tradicional de cidade em cidade.
Todos os acampamentos (bolhas)
são lacrados. Quem romper o isolamento está fora da prova.
Enquanto a dimensão social
e esportiva do Sertões se adaptaram, a dimensão Turismo foi
postergada para 2021. As expedições Sertões voltam a viajar
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União
Europeia tem
conversas
avançadas
com CureVac
para comprar
vacina

Depois de dispararem nos
últimos meses por causa da
pandemia do novo coronavírus
(covid-19), os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada
continuam a cair. Nos 15 primeiros dias do mês, o total de
pedidos recuou 21,3% em relação ao mesmo período do
ano passado.
Desde o início de junho, o
indicador está em queda. Na
primeira metade do mês,
216.350 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra 274.827
pedidos registrados nos mesmos dias de 2019. Ao todo,
64,3% dos benefícios foram

quando for seguro. Com isso levarão os primeiros turistas assim
que as cidades anfitriãs estiverem
prontas para recebê-los. Não seria justo dar as costas àqueles que
sempre nos acolheram em 27
anos de prova.
O Roteiro Sertões 2020
O Sertões 2020 larga de São

Paulo no dia 31/10 e chega no
Maranhão dia 07/11. Vai cruzar
5 Estados e o Distrito Federal –
SP, MG, DF, GO, TO e MA, num
total de 4.749km. Este ano, excepcionalmente, as cidades anfitriãs –
que recebem o Sertões – serão
mantidas sob sigilo, para evitar
aglomerações. Só serão reveladas
aos competidores e para toda ca-

ravana do rally na véspera de
cada chegada em cada cidade.
Todos seguirão por uma rota
pré-estabelecida e monitorada.
A concentração pré largada será em São Paulo, na Fazenda do Autódromo Velocittá, localizada no município de
Mogi Guaçu, a cerca de 180
km da capital. É um moderno
complexo automobilístico que
conta com autódromo homologado FIA, pista off road e de
rally, museu, espaços para variados formatos de eventos em
uma área rural de extensa mata
atlântica.
Regularidade
O rally de Regularidade segue pelas mesmas regiões, largando de Brasília e pernoitando nas mesmas bolhas onde a
caravana Sertões estará. Site:
www.sertoes.com

Kartismo: Bruno Biondo começa
liderando o quarto turno na F-4 Akasp
A prova mais disputada e
equilibrada da temporada de F4 da Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp) teve
a vitória de Bruno Biondo
(Arbi) na noite de quarta-feira
(19), válida pela primeira etapa do quarto turno do campeonato, disputada no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).
Em segundo terminou Rogério
Cebola (Cardoso Funilaria e
Pintura), seguido de Alexandre
Albino, Carlos Santana (AFS),
Giovani Bondança (Mais Farma) e Alberto Otazú (Cardoso
Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/
Pailler Racing), fechando os
seis primeiros.
A prova foi muito dinâmi-

ca e extremamente competitiva.
As duas primeiras voltas foram
lideradas pelo pole position Alexandre Albino, mas antes de iniciar o terceiro giro Alberto Otazú já
estava na ponta, seguido de Bruno
Biondo - eles que haviam largado
respectivamente na quinta e sexta
posições -, e Rogério Cebola em
terceiro. Como Otazú havia perdido o bico de seu kart na volta de
apresentação, ele tinha que fazer
um traçado defensivo para se manter na frente, e sustentou o primeiro posto até a oitava passagem.
Isto permitiu uma disputa
sensacional, e com os seis primeiros grudados. Biondo assumiu a primeira colocação e ponteou por quatro voltas, até receber o troco de Otazú na 13ª passagem. Aí foi a vez de Biondo

recuperar a liderança por mais
um giro, e em seguida Alberto
Otazú ficar novamente na dianteira por mais sete voltas. Na 22ª
volta Otazú levou uma ultrapassagem ousada de outro piloto e
para não bater saiu da pista e caiu
para o sétimo posto, mas ainda
terminou em sexto.
Melhor para Biondo, que reassumiu a liderança, e a manteve até
a bandeirada, 4s660 à frente de
Rogério Cebola, que fez a sua melhor corrida na categoria, se fixando na vice-liderança nas 10 últimas
voltas. Bruno Biondo ainda estabeleceu a volta mais rápida em
47s859. Albino conquistou a terceira colocação na penúltima passagem, superando Carlos Santana.
“A briga com o Otazú foi
muito boa. Muito obrigado pela

disputa, foi respeitosa e show de
bola”, declarou Biondo. “O meu
kart estava horrível de ‘chão’, acho
que deve estar torto, pois saia de
frente e de traseira. Tanto que rodei na volta de apresentação e perdi o bico porque não consegui
controlar o kart”, contou Otazú.
O piloto mais feliz do pódio
foi Rogério Cebola, que vem
mostrando uma rápida evolução e
conseguiu o seu melhor resultado desde a sua estreia no final do
ano passado. “Que emoção esta
segunda posição, estou em êxtase. Estou feliz porque o pessoal
está me cumprimentando pelo
meu desenvolvimento. Pela minha
pouca experiência foi como uma
vitória. Agora vamos atrás do P1
e de terminar este turno entre os
dois primeiros, como no início

do campeonato”, comemorou
Cebola, que foi vice-campeão
do primeiro turno ao lado de
Alberto Otazú.
A próxima etapa do quarto
turno da F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo será
realizada no dia 26 de agosto,
novamente no Kartódromo
Granja Viana.
O certame de F-4 da Akasp
é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas com
acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e
sorteados pela MFS Racing. A
novidade desta temporada é a
utilização dos pneus Lecont.
Reveja a prova de F-4 da Akasp
no Kart Amador SP pelo link https://youtu.be/D6p4vXZ41EY

Jornal O DIA SP

São Paulo

PÁGINA 2

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020

Capital paulista realiza vacinação
contra sarampo e gripe no sábado
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
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)
Vereador Quito Formiga (ex-PL no PSDB), que é espírita, tá
confiante que a 1ª Marcha dos Orixás (Umbanda) - lei da sua autoria que entrou pro calendário de eventos paulistanos - que por
causa da Covid 19 ficou pra novembro 2020. Se for um sucesso,
pode significar sua reeleição
+
PREFEITURA (SP)
Na cabeça e no coração do Bruno Covas (PSDB) já existe
alguém que será vice na sua chapa pela reeleição à prefeitura da
cidade de São Paulo. Tanto o governador Doria (dono do novo
PSDB), como o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL)
já estão ‘ungindo’ quem vai ser
+
ASSEMBLEIA (SP)
Donos partidários, como é o caso do dono paulista e eterno
líder da bancada do PTB - Campos Machado - tão decidindo até
virtualmente quais são as candidaturas do próprio partido e os
vices dos outros. Alguns tão definindo até quem serão os cabeças
do outro partido
+
GOVERNO (SP)
Quem vai voltar com tudo pro exercício presencial do mandato - por ter vencido o mutante Corona vírus (Covid 19) isolando-se e trabalhando de casa ao lado da esposa Bia - é João Doria
(dono do novo PSDB). Aposta tudo na reeleição do prefeito de
São Paulo, Bruno Covas (PSDB)
+
CONGRESSO (BR)
Assim como o presidente do Senado - Alcolumbre (DEM exPFL) - jogou pela derrubada do veto Presidencial aos reajustes
pra servidores públicos até 2021, o presidente da Câmara dos
Deputados - Rodrigo Maia (DEM ex-PFL) - quer virar o placar
pro Jair Bolsonaro se classificar pra 2022
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) segue reaprendendo a lidar com Judiciário, Legislativo e Ministério Público,
assim como com donos e sócios preferenciais dos partidos políticos que se juntam pra fazer com qualquer Presidente o que fizeram com Collor (1992) e Dilma (2016)
+
PARTIDOS (BR)
Encontro do PSL, pra tratar da campanha da deputada federal
(SP) Joice pra prefeitura paulistana, o destaque foi o vereador
(ex-PRB) Rinaldi Digílio, líder religioso cristão que como um
profeta defende o Presidente Bolsonaro e já apostava no retorno
de parlamentares pra legenda nº 17
+
JUSTIÇAS (BR)
Religiosos brasileiros, especialmente católicos e protestantes-evangélicos que são maioria da população, seguem comemorando a Justiça Eleitoral não ter votado pela punição do abuso do
poder religioso dos donos de igrejas na política mundana. No
Tribunal de DEUS, serão condenados
+
H I S TÓ R IA S
Maior presidente da EMTU (1991 - 1994), Antônio Carlos
Rodrigues foi presidente (por 4 mandatos) da Câmara paulistana
de vereadores; depois foi senador e ministro (Transportes). O
governador (SP) Doria quer a EMTU sob a gestão da Agência
(ARTESP) de Transportes do Estado paulista
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A capital paulista vai realizar,
neste sábado (22), um dia de vacinação contra o sarampo e a
gripe (Influenza). O objetivo,
segundo a prefeitura de São Paulo, é prevenir as doenças e auxiliar no diagnóstico de covid-19,
a doença provocada pelo novo
coronavírus.
A iniciativa faz parte do
Dia Nacional de Mobilização
da Campanha de Sarampo e
vai acontecer em todas as unidades de saúde da capital,

além de 300 postos volantes
espalhados por supermercados, praças, shoppings, drogarias, associações de bairro,
igrejas e estações de trem e
de metrô. Para receber a vacina, as pessoas devem estar
usando máscara.
A vacina do sarampo, que
também previne contra caxumba e rubéola, é indicada para a
população entre 1 e 2 anos de
idade e entre 15 e 49 anos. Para
crianças entre seis meses e 11

meses, e entre 3 e 4 anos, a vacinação é seletiva e dependerá da
situação vacinal.
Desde o dia 15 de julho,
quando começou a campanha de
vacinação contra o sarampo, já
foram vacinadas 405.656 pessoas na capital.
A campanha contra a Influenza teve início no dia 23 de
março e, nos grupos prioritários, a cobertura chegou a
92,4% da população da cidade, com a aplicação de mais

de 5 milhões de doses.
Na campanha deste sábado
qualquer pessoa que ainda não
tenha recebido a imunização
este ano pode se vacinar contra
a Influenza.
A vacina contra a gripe não
protege contra a covid-19, mas
ajuda os profissionais da saúde
no diagnóstico da doença, já que
é possível descartar os vários tipos de gripe na triagem da população que foi imunizada.
(Agência Brasil)

Poupatempo fará mutirão para emissão
de RG em três postos na capital
Para atender à demanda da
população que precisa solicitar
o RG com urgência na Capital,
o Poupatempo realizará um
novo mutirão de atendimento
nos postos de Santo Amaro, Lapa
e Cidade Ademar.
As três unidades reabrem
para atender o público na próxima quarta-feira (26), mas o mutirão, exclusivo para solicitações de Carteira de identidade,
acontece antes mesmo, na segunda e terça-feira, dias 24 e 25.
O agendamento estará disponível a partir deste sábado (22) e
poderá ser feito pelo portal
(www.poupatempo.sp.gov.br).

A expectativa é que cerca de
2.200 pessoas, que desejam solicitar ou renovar seu RG, sejam
atendidas durante os dois dias de
ação. Vale lembrar que, para garantir a segurança da população
e dos colaboradores, o uso de
máscaras de proteção será obrigatório, assim como a medição
de temperatura e higienização
das mãos com álcool em gel para
acessar o ambiente.
Para ter a solicitação atendida, o cidadão deve comparecer
na unidade, na data agendada,
com a Certidão de Nascimento
ou Casamento original e cópia
simples, ou mesmo com o RG

anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo.
Menores de 16 anos devem
estar acompanhados por um dos
pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja
possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode
ser acessada pelo link http://
bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no atendimento, junto
com um documento de identificação do responsável, com a
mesma assinatura.
A reabertura dos postos em
todo o estado está sendo feita de
maneira gradual, seguindo as di-

retrizes do Plano São Paulo,
com a 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.
Com a retomada das atividades
presenciais, serão priorizados apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de
CNH e expedição de RG, por exemplo. Atualmente, 70% dos serviços
oferecidos pelo Detran.SP e 50%
dos prestados pelo Poupatempo já
estão disponíveis online. Mais
de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.

Exposição sobre Leonardo da Vinci
em SP retorna em formato virtual
O Museu da Imagem e do
Som (MIS), na capital paulista, voltou a apresentar a exposição Leonardo da Vinci –
500 Anos de um Gênio, agora em versão virtual. De acordo com a instituição, a exposição é considerada a investigação internacional mais
completa e detalhada sobre o

trabalho do mestre da região
de Florença.
No ambiente online, é possível passear por todas as áreas
da exposição, incluindo a sala
imersiva, com imagens em 360
graus. No total, são 18 áreas temáticas que contam a trajetória
do grande gênio renascentista.
Segundo o MIS, os visitan-

tes da exposição virtual poderão
acessar ambientes em imersão
completa, com experiências
em realidade aumentada de
objetos expostos no espaço
físico. Também poderão assistir a uma série de vídeos
com detalhes da vida e obra
de da Vinci.
Os ingressos custam R$ 20

e dão direito a 24 horas de uso
da plataforma a contar a partir do
primeiro acesso.
As entradas podem ser adquiridas em www.exposicao
davinci500anos.com.br. A plataforma poderá ser acessada gratuitamente pelas escolas públicas do estado de São Paulo.
(Agência Brasil)

Campanha Bombeiro Sangue Bom
está ativa até o mês de setembro
Por conta do atual cenário da
pandemia de COVID-19, a campanha Bombeiro Sangue Bom
deste ano tem um calendário diferenciado. A ação, que costuma
ocorrer no mês de julho, fica
excepcionalmente ativa na Fundação Pró-Sangue até o fim de
setembro.

Desde 2004, a iniciativa
é realizada em julho por conta do Dia Nacional do Bombeiro no Brasil, comemorado no dia 2 do mês. O período é bem oportuno, pois coincide com o inverno e as
férias escolares, que é um
momento crítico para os es-

toques dos hemocentros de
todo o país.
Contando com a organização
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, a campanha Bombeiro
Sangue Bom é uma das mais representativas no cenário da PróSangue. Desde que foi criada,

apenas na Fundação foram registradas 14.946 doações por esse
motivo.
Para participar, basta fazer o
agendamento online pelo site e,
no dia da doação, informar no
cadastro o motivo T193 (Bombeiro Sangue Bom) e o nome do
grupamento.

Com aplicativo RG Digital, SP já
emitiu mais de 83 mil documentos
Desde que o aplicativo RG
Digital foi lançado, na última
terça-feira (11), a Polícia Civil
já emitiu mais de 83 mil documentos. A identidade virtual é
disponibilizada pela internet,
com tecnologia de reconhecimento facial, por meio de um
aplicativo de celular.

Em razão do fechamento dos
postos Poupatempo e de pontos
do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD) devido a pandemia, a
Polícia Civil criou a plataforma
para auxiliar os necessitam do
documento, por motivos perda,
rasura, entre outros.

Já foram feitos cerca de 266
mil downloads do aplicativo e,
até segunda-feira (17), 83.415 já
haviam armazenado o Registro
Geral (RG) em aparelho celular,
de forma gratuita. Além disso,
também foram expedidos
12.341 documentos em 2ª via.
Mais de 35 milhões de pes-

soas em São Paulo estão habilitadas para utilização da plataforma, já que emitiram RG a
partir de fevereiro de 2014 e
já estão nos prontuários biométricos da instituição. Cerca
de 12 mil pessoas que aguardavam nas filas tiveram os atendimentos realizados.

Com mais 314 mortes, SP soma
quase 28 mil óbitos por coronavírus
Com 314 mortes contabilizadas em 24 horas e 9.451
novos infectados, o estado de
São Paulo soma agora
730.828 casos confirmados e
27.905 óbitos provocados
pelo novo coronavírus.

Do total de casos confirmados, 530.780 pessoas estão recuperadas, sendo 83.167 delas
após internação.
Há 12.277 pacientes internados em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados

do novo coronavírus, sendo
que 5.233 deles estão em estado grave. A taxa de ocupação
de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) está em
57,1% no estado e em 55% na
Grande São Paulo.

Dos 645 municípios do estado paulista, apenas a cidade de
Santa Mercedes, que pertence à
região de Presidente Prudente e
tem cerca de 2,6 mil habitantes,
não registrou qualquer caso do
vírus. (Agência Brasil)

Procon-SP autua 74% dos estabelecimentos
agropecuários e petshops fiscalizados
O Procon-SP iniciou nesta
semana no interior e litoral do
estado a operação Agropet que
fiscaliza estabelecimentos de
produtos agropecuários e
petshops. O objetivo é coibir infrações ao Código de Defesa do
Consumidor, tais como: problemas com precificação, falta de
informação de validade ou pra-

zo vencido, entre outros.
Os Procons municipais de
Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e São José do Rio Preto também participam da operação.
A principal irregularidade
encontrada, em 97 locais, foi
com relação à validade, ou seja
produtos com informação inadequada ou prazo vencido. As em-

presas autuadas responderão
processo administrativo, assegurada ampla defesa, podendo ser
multadas, de acordo com legislação. A operação continua em
outros municípios do estado.
Segundo o secretário de defesa do consumidor, Fernando
Capez, em relação ao trabalho
no interior e litoral, não há re-

gião do estado que não seja alcançada pela mão fiscalizatória
do Procon-SP. “A defesa do consumidor é nossa prioridade, porém nesse setor de petshops e
lojas agropecuárias existe ainda
um agravante, os maus tratos aos
animais, que também é duramente combatido em nossas ações”
afirma Capez.
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Pedidos de seguro-desemprego
caem 21,3% na 1ª quinzena de agosto
Depois de dispararem nos
últimos meses por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os pedidos de segurodesemprego de trabalhadores
com carteira assinada continuam
a cair. Nos 15 primeiros dias do
mês, o total de pedidos recuou
21,3% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Desde o início de junho, o
indicador está em queda. Na primeira metade do mês, 216.350
benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, contra
274.827 pedidos registrados
nos mesmos dias de 2019. Ao
todo, 64,3% dos benefícios foram pedidos pela internet na primeira quinzena do mês, contra
apenas 2,4% no mesmo período
de 2019.
O levantamento foi divulgado, na quinta-feira, (20), pela

Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, e considera
os atendimentos presenciais –
nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e das Superintendências Regionais do
Trabalho – e os requerimentos
virtuais.
Apesar da queda em agosto,
os pedidos de seguro-desemprego continuam em alta no acumulado do ano, tendo somado
4.737.572 de 2 janeiro a 15 de
agosto de 2020. O total representa aumento de 9,1% em relação ao acumulado no mesmo
período do ano passado, que foi
de 4.343.212.
No acumulado do ano,
55,2% dos requerimentos de
seguro-desemprego
(2.613.515) foram pedidos pela
internet, pelo portal gov.br e pelo
aplicativo da carteira de trabalho

digital; 45,9% dos benefícios
(2.124.057) foram pedidos presencialmente. No mesmo período do ano passado, 98,5% dos requerimentos (4.277.397) tinham
sido feitos nos postos do Sine e
nas superintendências regionais
e apenas 1,5% (65.815) tinha
sido solicitado pela internet.
Embora os requerimentos
possam ser feitos de forma
100% digital e sem espera para
a concessão do benefício, o Ministério da Economia informou
que os dados indicam que muitos trabalhadores continuam
aguardando a reabertura dos postos do Sine, administrados pelos
estados e pelos municípios, para
darem entrada nos pedidos. O
empregado demitido ou que pediu demissão tem até 120 dias
depois da baixa na carteira de trabalho para dar entrada no segu-

ro-desemprego.
Em relação ao perfil dos requerentes do seguro-desemprego na primeira quinzena de agosto, a maioria é masculina
(60,4%). A faixa etária com maior número de solicitantes está
entre 30 e 39 anos (32,9%) e,
quanto à escolaridade, 59,1%
têm ensino médio completo. Em
relação aos setores econômicos, serviços representou 43,1%
dos requerimentos, seguido por
comércio (26,1%), indústria
(14,9%) e construção (9,9%).
Os estados com o maior número de pedidos foram São Paulo (65.302), Minas Gerais
(23.985) e Rio de Janeiro
(17.357) e os que tiveram maior proporção de requerimentos
via web foram Acre (96,9%),
Sergipe (87,8%) e Tocantins
(84,2%). (Agência Brasil)

Novo sistema de pagamentos do BC,
Pix será gratuito a pessoas físicas
Novo sistema de pagamentos instantâneos que entrará em
vigor em 16 de novembro, o Pix
será gratuito para pessoas físicas, disse na quinta-feira, (20) o
diretor da Organização do Sistema Financeiro do Banco Central (BC), João Manoel de Mello. Ele negou que a gratuidade
represente um tabelamento por
parte da autoridade monetária.
“Isso [a gratuidade do Pix
para pessoas físicas] não significa de modo algum que haja
movimento de tabelamento por
parte do Banco Central. Há diversos outros pontos do ecossistema abertos a todos os provedores de serviços de pagamento
com capacidade de remuneração”, disse o diretor na abertura
de um fórum promovido pelo
BC para discutir a adoção do
novo sistema.
Segundo Mello, o BC editará uma norma específica para
detalhar onde o uso do Pix pode

ser tarifado para pessoas jurídicas. Ele não deu prazos para a publicação da regra, mas disse que
a demora na regulamentação está
causando ansiedade nos operadores de mercado.
O diretor informou ser importante levar em conta que existem meios eletrônicos de pagamento semelhantes funcionam
sem cobrança de tarifa para pessoas físicas. De acordo com ele,
a regulação do BC apenas procurará dar tratamento igual aos diversos sistemas de pagamento. De
acordo com a autoridade monetária, o Pix custa R$ 0,01 para cada
dez transações, mas o custo será
assumido pelas pessoas jurídicas
que aderirem ao sistema.
Convênios
O diretor anunciou que o BC
está prestes a fechar convênios
para que entes do governo aceitem pagamentos pelo Pix. Segundo Mello, as conversas com

o Tesouro Nacional e com a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estão em fase avançada. Para ele, o pagamento de faturas de serviços básicos ajudará
a popularizar o novo sistema.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, também participou da abertura do evento. Em
discurso rápido, afirmou que o
Pix representa uma semente de
várias iniciativas que pretendem
ampliar a democratização digital e acrescentou que a ferramenta revolucionará a intermediação
financeira no país.
Operação
Nova ferramenta que funcionará 24 horas por dia reduz o
tempo de liquidação de pagamentos entre estabelecimentos com
conta em bancos e instituições diferentes, o Pix entrará em operação em 16 de novembro. O cadastro das Chaves Pix – combinação
com telefone celular, CPF, CNPJ

e e-mail necessária para operar
a carteira digital – começará em
5 de outubro. As datas foram
anunciadas no fim de julho.
As transações poderão ser
feitas por meio de QR Code
(versão avançada do código de
barras lida pela câmera do celular) ou com base na chave cadastrada. O Pix trará agilidade em
relação a sistemas atuais de pagamento, como a transferência
eletrônica disponível (TED), que
leva até duas horas para ser compensada, e o documento de ordem de crédito (DOC), liquidado apenas no dia útil seguinte.
No caso de empresas, a plataforma traz vantagens em relação ao pagamento por cartão de
débito. Isso porque o consumidor pagante não precisará ter
conta em banco, como ocorre
com os cartões. Bastará abastecer a carteira digital do Pix para
enviar e receber dinheiro.
(Agência Brasil)

Arrecadação em julho é a mais
baixa para o mês desde 2009
A contração da atividade e a
suspensão de vários tributos durante a pandemia fizeram a arrecadação federal fechar julho no
menor nível para o mês desde
2009. No mês passado, as receitas da União somaram R$ 115,99
bilhões, com recuo de 17,68%
em relação a julho de 2019, descontada a inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Nos sete primeiros meses do
ano, a arrecadação federal somou R$ 781,956 bilhões. Esse
também representa o menor valor para o período de janeiro a
julho desde 2009. Em relação ao
mesmo período do ano passado,
a arrecadação acumulada desabou 15,16%, em valores também

corrigidos pela inflação.
Segundo a Receita Federal,
o principal fator que explica a
queda na arrecadação é a crise
econômica, que aumentou a
compensação de tributos em R$
9,151 bilhões entre julho deste
ano e o mesmo mês do ano passado. Por meio da compensação,
empresas que tiveram prejuízos
ou lucros menores que o projetado pedem devolução de tributos pagos quando a estimativa de
ganhos estava melhor.
A redução a zero do Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) sobre operações de crédito, em vigor até outubro, diminuiu a arrecadação federal em
R$ 2,351 bilhões em julho. O
adiamento de tributos durante a

pandemia teve impacto negativo
de R$ 516 milhões nas receitas
do mês passado.
Leve recuperação
Apesar de os resultados terem
sido os mais baixos desde 2009,
a arrecadação melhorou na comparação com o mesmo mês do ano
anterior. O recuo real (descontada a inflação) de 17,68% em julho representa desempenho melhor em relação às quedas observadas em abril (-28,95%), maio
(-32,92%) e junho (-29,59%).
Em relação aos tributos, a
maior contribuição para a queda
da arrecadação de julho decorreu do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Lí-

quido, que encolheram 21,54%
em relação a julho do ano passado descontando a inflação. Em
seguida, vêm o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins),
com contração de 20,83%, e as
contribuições para a Previdência
Social, com queda de 11,38%.
No caso do IRPJ e da CSLL, a
contração reflete os menores lucros das empresas. A redução de
PIS/Cofins reflete a retração de
0,9% nas vendas de bens e de 12,1%
nas vendas de serviços. A queda na
arrecadação da Previdência resulta do encolhimento de 9,98% na
massa salarial decorrente do aumento do desemprego e do trabalho informal. (Agência Brasil)

Atividade industrial de julho se
aproxima do período pré-pandemia
A Sondagem Industrial da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada na
quinta-feira, (20), revela que,
em julho, a atividade industrial se aproximou dos indicadores registrados antes da crise
gerada pela pandemia do novo
coronavírus.
Para a CNI, a alta sustentada
nos índices de capacidade instalada e produção retrata a retomada do setor. Diante do
cenário, acrescenta a confederação, cresce o otimismo e
a intenção de investir. O levantamento foi feito com
1.890 empresas de pequeno,
médio e grande porte entre os
dias 3 e 13 de agosto.
Após quatro baixas, julho foi
o primeiro mês que a indústria
registrou aumento no número de

empregados. O índice de evolução do número de empregados
atingiu 50,9 pontos no mês passado. É o primeiro mês que o
índice supera os 50 pontos – ou
seja, mostra crescimento do
emprego – desde fevereiro, antes da eclosão da pandemia no
Brasil. Em abril, o índice mostrou forte queda do número de
empregados, quando o índice
atingiu seu valor mais baixo do
ano, 38,2 pontos.
No indicador da Utilização
da Capacidade Instalada (UCI),
o movimento de retomada começou mais cedo. Após atingir
o menor patamar em abril,
quando ficou 49%, o indicador
registrou três altas sucessivas,
chegando a 67%, apenas 1 ponto percentual abaixo do observado em fevereiro de 2020 e ju-

lho de 2019.
Expectativas
Segundo a CNI, na avaliação
do empresário industrial o horizonte é promissor. Todos os
índices de expectativa, que já
estavam acima da linha de 50
pontos em julho, continuaram trajetória ascendente em agosto. A
expectativa para demanda foi o
indicador que registrou o maior
valor: 61,4 pontos, um aumento
de 4,8 pontos percentuais em
agosto na comparação com julho.
O índice de expectativa de exportação registrou nova alta, de 1,3
ponto, atingindo 52,4 pontos.
Para compras de matéria prima, a expectativa, após nova alta,
ficou 58,7 pontos, uma diferença de 4,4 pontos percentuais na
comparação com o mês anteri-

or. O índice de expectativa de
número de empregados também
cresceu pelo quarto mês seguido. De julho para agosto o indicador foi de 50,4 pontos para
53,5 pontos.
Em agosto, o índice de intenção de investir aumentou 4,3
pontos percentuais na comparação com julho e chegou a 51
pontos. A alta acumulada desde
abril foi de 14,3 pontos e, com
isso, o índice voltou a superar a
média histórica (hoje em 49,4
pontos).
Valores acima de 50 pontos
indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50
pontos indicam expectativa de
queda. Quanto mais distante dos
50 pontos, maior e mais disseminada é a variação esperada.
(Agência Brasil)
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União Europeia tem conversas
avançadas com CureVac
para comprar vacina
A Comissão Europeia e a empresa alemã de biotecnologia
CureVac anunciaram na quinta-feira (20) que estão em conversas avançadas para o fornecimento de pelo menos 225 milhões
de doses de uma potencial vacina contra a covid-19 para os países da União Europeia (UE).
O órgão executivo da UE também negocia com a Johnson &
Johnson e com a Sanofi para adquirir as candidatas a vacinas que
estão desenvolvendo e fechou acordo, na semana passada, para a
compra de pelo menos 300 milhões de doses da potencial vacina
da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade
de Oxford, no Reino Unido.
“Hoje concluímos conversas com a CureVac para aumentar
as chances de encontrar uma vacina efetiva contra o novo coronavírus”, disse a comissária de Saúde da UE, Stella Kyriakides,
confirmando reportagem publicada pela Reuters em julho.
A UE vai agora iniciar as negociações de um contrato com a
CureVac, que pode se tornar o primeiro acordo bilateral de fornecimento da companhia, com vistas a assegurar a vacina para os
27 Estados-membros do bloco, caso se prove eficaz.
A CureVac disse nesta quinta que as negociações incluem uma
opção de fornecimento de 180 milhões de doses adicionais.
Autoridades da UE informaram à Reuters no mês passado que
a comissão também negocia com a empresa norte-americana de
biotecnologia Moderna e com a companhia alemã de biotecnologia BioNTech, que está desenvolvendo uma vacina em parceria
com a norte-americana Pfizer.
A CureVac disse que pode iniciar os testes em larga escala de
sua vacina em humanos no último trimestre deste ano, baseada
nos resultados dos testes que estão atualmente em andamento.
(Agência Brasil)

Instituto alemão diz que
vacinação pode começar
em 2021
O chefe da agência reguladora de vacinas da Alemanha disse
que alguns grupos de pessoas que vivem no país podem ser vacinados no início do ano que vem contra o novo coronavírus, que
já matou quase 800 mil pessoas em todo o mundo e fez estragos
na economia global.
Mais de meia dúzia de empresas farmacêuticas de todo o planeta estão realizando testes clínicos avançados, cada um com
milhares de participantes, e várias esperam saber, até o fim deste
ano, se suas vacinas contra covid-19 funcionam e são seguras.
Klaus Cichutek, chefe do Instituto Paul Ehrlich (RKI), disse
ao grupo de jornais Funke que dados de testes de estágio inicial
e intermediário mostraram que algumas vacinas desencadearam
uma reação imunológica contra o coronavírus. “Se dados de testes de estágio avançado mostrarem que as vacinas são eficientes
e seguras, as primeiras poderiam ser aprovadas no começo do
ano, possivelmente com ressalvas”, afirmou.
“Com base nas garantias dos fabricantes, as primeiras doses
para pessoas da Alemanha estarão disponíveis a essa altura, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Comitê Permanente de
Vacinação”, acrescentou Cichutek, referindo-se ao grupo que faz
recomendações para o uso de vacinas licenciadas no país.
As infecções aumentaram na Alemanha nas últimas semanas,
e dados do RKI sobre doenças infecciosas, divulgados na quartafeira (19), mostraram que o número de casos confirmados do
novo coronavírus aumentou em 1.510 e chegou a 226.914.
O RKI disse que 39% dos casos provavelmente foram importados, e o Kosovo, a Turquia e Croácia foram os países mais citados como fontes prováveis de infecções em semanas recentes.
Várias farmacêuticas, incluindo Moderna, AstraZeneca e Pfizer Inc, dizem acreditar que produzirão mais de 1 bilhão de doses de uma vacina no ano que vem.
A empresa de biotecnologia alemã CureVac não descartou
um processo de aprovação acelerado para sua vacina em potencial, e espera colocá-la no mercado em meados de 2021.
Já a Rússia disse que sua vacina estará disponível até o fim
deste mês. (Agência Brasil)

Pior naufrágio do ano na
costa da Líbia deixa ao
menos 45 mortos
Pelo menos 45 imigrantes e refugiados africanos morreram
no Mediterrâneo, no pior naufrágio na costa da Líbia este ano,
afirmaram agências da Organização das Nações Unidas (ONU),
na quarta-feira.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(Acnur) e a Organização Internacional de Migração (OIM), em
comunicado sobre o acidente, pediram mais capacidade de busca e resgate para responder aos apelos por socorro.
“Por volta de 37 sobreviventes, majoritariamente de Senegal, Mali, Chade e de Gana, foram resgatados por pescadores
locais e detidos ao desembarcar”, disse o comunicado.
“Eles relataram aos funcionários da OIM que mais 45, incluindo cinco crianças, perderam suas vidas quando o motor do navio explodiu na costa de Zuara”, afirmou.
O naufrágio leva o total de mortes a pelo menos 302 este ano
na rota de imigrantes que passa pela Líbia em direção à Europa,
acrescentou o comunicado das agências da ONU.
Nos últimos meses, centenas de imigrantes foram parados
em alto-mar e seus barcos foram enviados de volta à Líbia, apesar do risco de violência naquele país.
Com navios estatais da Líbia se responsabilizando pelos resgates, na ausência de um programa da União Europeia, mais de 7
mil pessoas retornaram à Líbia este ano.
A OIM e Acnur disseram que a Líbia não deve ser classificada como um porto seguro para imigrantes e que eles não deveriam desembarcar lá. As agências defendem um esquema alternativo para levar pessoas resgatadas ou interceptadas em alto-mar
a lugares considerados seguros. (Agência Brasil)
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REC 2017 Empreendimentos e Participações IX S.A.
CNPJ: 29.206.424/0001-99
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/19
31/12/18 Passivo
31/12/19
31/12/18
Ativo circulante
1.763
164 Passivo circulante
6.323
41.349
Caixa e equivalentes de caixa
1.731
159 Fornecedores
5.694
6.350
Outros Créditos
12
3 Nota promissória
34.869
Tributos a recuperar
20
2 Impostos e contribuições
85
71
Ativo não circulante
104.311
74.129 Adiantamento de clientes
544
59
Imóveis a comercializar
104.311
74.129 Passivo não circulante
62.638
10.703
Total do ativo
106.074
74.293 Debentures
51.935
Demonstrações dos resultados - Exercício findo em
Permuta
10.703
10.703
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Patrimônio líquido
37.113
22.241
2019
2018 Capital social
17.107
17.107
Despesas operacionais
Prejuízos acumulados
(1.906)
(1.596)
Gerais e administrativas
(296)
(196) Adiantamento para futuro aumento de capital
21.912
6.730
Tributárias
(2) Total do passivo e do patrimônio líquido
106.074
74.293
Outras receitas ou despesas operacionais
(6)
REC 2017 Empreendimentos e Participações VII S.A.
Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (301)
(198)
Jefferson Baptista Tagliapietra
Resultado financeiro
Diretor - CPF: 103.944.718-06
Receitas financeiras
106
11
Ronoaldo Figueredo Delgado
Despesas financeiras
(114) (1.410)
CRC: 1SP-257949/O-0
Prejuízo do exercicio
(310) (1.596)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Adiantamento Total do
Prejuízos
para futuro
PatriCapital acumuaumento mônio
social
lados
de capital líquido
Constiuição em 05/01/2017
Aumento de capital social 48.748
(48.748)
Redução de capital
(31.641)
- (31.641)
Adiantamento para futuro
aumento de capital
55.478
55.478
Prejuízo do exercício
(1.596)
- (1.596)
Saldo em 31/12/2018
17.107
(1.596)
6.730 22.241
Adiantamento para futuro
aumento de capital
15.182 15.182
Prejuízo do exercício
(310)
(310)
Saldo em 31/12/2019
17.107
(1.906)
21.912 37.113
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC 2017 Empreendimentos e Participações VII S.A.
CNPJ: 29.194.128/0001-15
Demonstrações Financeiras
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Passivo
31/12/2019 31/12/2018
Adiantamento Total do
Circulante
6.850
1.046 Circulante
24.232
158.303
Prejuízos
para futuro
PatriCaixa e equivalentes de caixa
6.826
1.033
21.806
24.294
Capital acumuaumento mônio
Outros créditos
8 Fornecedores
Nota
promissória
133.513
Tributos a recuperar
24
5
social
lados
de capital líquido
324
268 Constituição em 05/01/2017
Não Circulante
399.155
283.799 Impostos e contribuições
Imóveis a comercializar
399.155
283.799 Imposto de renda e contribuições a recolher
18
- Saldo em 31/12/2017
Total do ativo
406.005
284.845 Adiantamento de clientes
2.084
228 Adiantamento para futuro
aumento de capital
212.393 212.393
Demonstrações dos resultados - Exercício findo em
Não Circulante
239.804
40.974
Aumento de capital social 186.628
(186.628)
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Debentures
198.830
- Redução de capital
(121.134)
- (121.134)
2019
2018 Permuta física
40.974
40.974 Prejuízo líquido do exercício
(5.692)
- (5.692)
Despesas operacionais:
65.494
(5.692)
25.765 85.567
141.969
85.567 Saldo em 31/12/2018
Gerais e administrativas
(880)
(372) Patrimônio líquido
148.709
65.494 Adiantamento para futuro
Tributárias
(5) Capital social
aumento de capital
57.450 57.450
(6.740)
(5.692)
Outras receitas ou despesas operacionais
(23)
- Prejuízos acumulados
Aumento de capital social 83.215
(83.215)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (903)
(377) Adiantamento para futuro aumento de capital
25.765 Prejuízo líquido do exercício
(1.048)
- (1.048)
Resultado financeiro
Total do passivo e do patrimônio líquido
406.005
284.845 Saldo em 31/12/2019
148.709
(6.740)
- 141.969
Receitas financeiras
431
42
REC 2017 Empreendimentos e Participações VII S.A.
Despesas financeiras
(442) (5.357)
Jefferson Baptista Tagliapietra
Ronoaldo Figueredo Delgado
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda
Diretor - CPF: 103.944.718-06
CRC: 1SP-257949/O-0
e da contribuição social
(914) (5.692)
Imposto de renda e contribuição social
(134)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
Prejuízo do exercicio
(1.048) (5.692)
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A World Taekwondo Interstyles Federation, convoca as filiadas para
comparecer a Assembleia Geral da Reorganização Social, no dia 13/09/
2020, às 10h em 1a chamada, e às 10h30 em segunda, na Rua Domingos
de Morais, 1626, São Paulo (SP), para tratar: - Eleição da nova diretoria.São
Paulo,21 de Agosto de 2020. José Cicero Eliseu de Lima – Presidente.

Essencis Soluções Ambientais S.A. - CNPJ nº 40.263.170/0001-83 - NIRE 35.300.371.780
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 20.07.2020
Data, hora, local: 20.07.20, 10hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400, Galpão Fundos, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Celso Pedroso, Secretária: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Deliberações aprovadas: Distribuição de dividendos no valor de R$70.000.000,00 à acionista, constantes da
conta de Reserva de Lucros com saldo existente de R$156.209.549,12. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata.
São Paulo, 20.07.20. Acionista: Solvi Participações S.A., Celso Pedroso, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. JUCESP 301.061/20-8 em 10.08.20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CEOS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/ME nº 23.698.040/0001-54 - Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário” ou “Pentágono”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares
das debêntures da 1ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 5 séries, da espécie quirografária, com
garantia real adicional, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da CEOS ADMINISTRADORA DE BENS S.A. (“Debenturistas”, “Debêntures” “Emissão”, e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas no termos da cláusula 10.1.1 Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 5 Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Emissora (“Escritura de Emissão”),
firmado em 30/05/16, a se reunirem em AGD, que será realizada em 1ª convocação em 08/09/20 às 14h, de forma exclusivamente
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex (“Assembleia”) sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste Edital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A contratação de assessor
legal para assessorar os Debenturistas e acompanhar a Recuperação Judicial da GALVÃO ENGENHARIA S.A e GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A., que tramita nos autos nº 00937156920158190001 perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
(“Recuperação Judicial”) assim como possíveis ações incidentais e/ou conexas; (ii) A ratificação das medidas tomadas pelo Conselho de
Credores até a data da Assembleia, conforme aprovado e constituído na Assembleia de Debenturistas da Emissão ocorrida em 01/02/18;
(iii) Medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial; e (iv) ratificar os atos praticados pelo Agente Fiduciário, nos autos da
Recuperação Judicial, até a data da Assembleia, para defesa dos interessas dos Debenturistas. Em razão da situação de calamidade
pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a Assembleia será realizada por meio de plataforma
eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico
para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de
identidade do Debenturista, ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturista; e b)
demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do Debenturista, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante
legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 21/08/20. Pentágono S.A. DTVM.

REC 2017 Empreendimentos e Participações VI S.A.
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
482.646
297.056
Caixa e equivalentes de caixa
9.630
1.043
Contas a receber
440.387
Imóveis a comercializar
31.413
295.988
Tributos a recuperar
1.216
6
Outros Créditos
19
Total do ativo
482.646
297.056
Passivo
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
55.098
207.873
Fornecedores
22.743
25.341
Nota promissória
139.276
Impostos e contribuições
338
279
Imposto de renda e contribuição social.
21
Dividendos a pagar
21.639
Permuta
8.183
42.740
Outras contas a pagar
2.174
237
Não circulante
228.802
Debentures
207.386
Impostos e contribuições diferidos
21.416
Patrimônio líquido
198.746
89.183
Capital social
68.316
68.316
Reservas de lucro
69.473
Prejuízos acumulados
(6.007)
Adiantamento para futuro aumento de capital
60.957
26.874
Total do passivo e do patrimônio líquido
482.646
297.056

CNPJ: 26.929.617/0001-80
Demonstrações Financeiras
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
504.834
- Lucro (prejuízo) operacional antes do
(11.136)
resultado financeiro
107.570
493.698
- Resultado financeiro
(385.538)
- Receitas financeiras
487
108.160
- Despesas financeiras
(505)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
107.552
(558)
(449) e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
(153)
(6)
(1)
(2) Imposto de renda e contribuição social diferidos (10.280)
97.119
(25)
0 Lucro (prejuízo) líquido do exercicio

Receita bruta operacional
Deduções de vendas
Receita operacional líquida
Custo dos imoveis vendidos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Tributárias
Outras receitas e despesas operacionais

31/12/2018
(451)
38
(5.594)
(6.007)
(6.007)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Adiantamento para Reserva de lucros
Total do
Capital
futuro aumento Reserva Retenção Subtotal
Prejuízos
Lucros patrimônio
social
de capital
legal de lucros reservas acumulados acumulados
líquido
Constiuição em 05 de janeiro de 2017
Aumento de capital social
194.669
(194.669)
Redução de capital
(126.353)
(126.353)
Adiantamento para futuro aumento de capital
221.543
221.543
Prejuízo do exercício
(6.007)
(6.007)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
68.316
26.874
(6.007)
89.183
Adiantamento para futuro aumento de capital
34.083
34.083
Lucro líquido do exercício
97.119
97.119
Destinação dos lucros:
Absorção de prejuízos
6.007
(6.007)
Constuição de reserva legal
4.556
4.556
(4.556)
REC 2017 Empreendimentos e Participações VI S.A.
Dividendos minimos obrigatórios
(21.639)
(21.639)
Jefferson Baptista Tagliapietra - Diretor - CPF: 103.944.718-06
Constuição de reserva de lucros
64.917
64.917
(64.917)
Ronoaldo Figueredo Delgado - CRC: 1SP-257949/O-0
Saldo em 31 de dezembro de 2019
68.316
60.957
4.556
64.917
69.473
198.746
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Balanço Patrimonial / Ativo
Ativo Circulante
Disponivel
Caixa e Equivalentes de Caixa
Duplicatas e Outras Contas a Receber
Adiantamento a Funcionarios
Tributos a Recuperar
Estoque
Outros Créditos
Despesas Pagas Antecipadamentes
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangivel

106.501.680,98
69.979.225,48
20.292.676,19
20.292.676,19
22.686.632,37
24.980,45
543.767,72
26.078.152,69
22.607,43
330.408,63
36.522.455,50
12.615.739,35
19.012.445,82
4.908.741,28
-14.470,95

Passivo
Passivo Circulante
Salarios e Encargos a Pagar
Fornecedores
Adiantamentos - Clientes
Financ. Capital de Giro
Obrigações Tributárias a Pagar
Outras Contas a Pagar
Encargos a Pagar
Provisões
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Exigivel a Longo Prazo
Financ. Capital de Giro
Outras Obrigações
Patrimonio Liquido
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros/Prejuizos

106.501.680,98
56.527.426,61
2.836.520,26
35.301.326,37
4.622.447,54
6.635.882,17
94.466,57
1.360.427,72
1.478.304,39
2.198.051,59
2.000.000,00
49.974.254,36
21.594.758,80
18.394.758,80
3.200.000,00
28.379.495,56
90.996.820,06
58.725.738,51
-121.343.063,01

As notas explicativas encontram-se à
disposição na sede da empresa.

Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais S.A.

CNPJ nº 10.864.846/0001-23
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019
Demonstração do Fluxo de Caixa
Pagamentos de Juros sobre empréstimos
(3.380)
Das atividades operacionais
51.525,00
Resultado do Exercício
(10.574) Capitalizações
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento 41.475
geradas pelas atividades operacionais
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 4.881
Depreciações e amortizações
844 Caixa e equivalentes de caixa:
Baixa de ativo imobilizado e intangível
(1) No início do exercício
15.412
20.293
Provisão para perdas nos estoques
26 .OlNALDOEXERCÁCIO
Plano de opções de ações
711 Aumento (redução) líquido
4.881
Juros sobre empréstimos
3.380 de caixa e equivalentes de caixa
-5.614
Demonstração-Resultado
Variações em ativos e passivos
Clientes - Contas a Receber
(4.610) Receitas Bruta Operacional
295.397.084,68
Estoques
(9.450) Devolucoes de Vendas
-4.336.566,73
Impostos A Recuperar
(131) Impostos sobre Vendas de Mercadorias
-34.630.013,25
Outros Créditos
(239) Receita Liquida Operacional
256.430.504,70
Fornecedores
10.007 Custos das Receitas
-161.838.480,94
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias
2.271 Resultado Bruto Operacional
94.592.023,76
Obrigações Tributárias
(315) Despesas/Receitas Operacionais
-105.166.363,63
Outras Contas A Pagar
5.200 Despesas Administrativas e Gerais
-49.285.884,15
Caixa proveniente das operações
(2.881) Despesas Operacionais
-6.638.824,64
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Despesas Financeiras e Tributárias
-10.669.649,36
Resultado de participações societárias
(31.628) Despesas com Vendas
-44.373.327,01
(Acréscimo) decréscimo do imobilizado
(2.085) Receitas Financeiras
1.301.234,80
Caixa proveniente das atividades de investimento
(33.713) Receitas Operacionais
4.500.086,73
Empréstimos e Financiamentos
33.898 Resultado Operacional
-10.574.339,87
Pagamentos de Empréstimos
(40.568) Resultado Liquido
-10.574.339,87
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Eventos
Capital Social Prejuízos Acumulados Reserva de Lucros Reservas de Capital
Total
Saldo Inicial - 01/01/2019
39.472.190
-110.768.723
49.108.820
8.905.686 -13.282.025
Resultado do Exercício
-10.574.339
- -10.574.339
Aumento de Capital
51.524.629
711.231 52.235.860
Saldo Final - 31/12/2019
90.996.819
-121.343.062
49.108.820
9.616.917 28.379.496
Márcio Waldman - Presidente | Sidney dos Santos Silva - Contabilista - CRC 1SP205.672/O-4

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº. 1045783-38.2013.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida
Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mário Luiz Noviello, CPF 922.040.828-72, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao
veículo marca Ford, modelo Fiesta Sedan Flex, cor preta, ano/modelo 2010/2010, placa EMI5437, chassi
9BFZF54A5A8018475, apreendido em 10.02.2014 (fls. 42), haja vista o inadimplemento do contrato de
financiamento nº 30410-409050762. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 40 dias deste
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2020.
20 e 21.08

5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I ² SANTANA
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1028671-91.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER
a(o) ELAINE DA SILVA PAULINO, Brasileiro, solteira, Estudante, RG 382947010, CPF 451.292.758-10 e MARIA SOUSA
DE SANTANA, RG 55.464.491-5, CPF 403.667.075-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A., objetivando a cobrança de R$ 22.002,21 (set./2015).
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após aos 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de
presumirem como verdadeiros os fatos alegados (artigos 344 e 355, II do NCPC), ficando advertida que será nomeado
curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, I, III e IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1005055-73.2019.8.26.0704 A MM.Juíza de Direito da 3ª Vara Cível,do
Foro Regional XV-Butantã,Estado de São Paulo,Dra.Luciane Cristina Silva Tavares,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a OLIVEIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.,CNPJ 51.252.641/0001-74,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Romano Del Negro, para cobrança de R$ 156.041,49 (jul/19), referente a débitos de locação sobre o
imóvel à Rua Olga Behisnelian, 88, Butantã/SP. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO por EDITAL, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos
pela metade,ou apresente embargos em 15dias,podendo,nesses 15dias,depositar 30%do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes,com juros de 1%ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos
bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por
extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 23 de julho de 2020.[20,21]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004636-05.2020.8.26.0003 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 Paulo Rabelo Corrêa. 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$ 1.800,55,
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]
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098225-73.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fabiana Marini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SUZANA IGLESIAS TROMBETTA,
CPF 115.045.208-7 que A.A. NAVARRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ajuizou-lhe Ação de
Cobrança, pelo Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 7.008,30
(agosto/2016), decorridos de serviços advocatícios prestados pela requerente, corrigidos
monetariamente e acrescido de juros, bem como a custas, honorários e demais cominações,
referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios. Estando o
requerido em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, após o
prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela
autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
B 18 e 19/08
D¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1007506-40.2019.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza
Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Vefer Assis Comercio
de Confecções Eireli, CNPJ 21.720.555/0001-88, na pessoa de seu representante legal, que Banco
Santander (Brasil) S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar
a ré ao pagamento de R$ 115.306,67 (24/07/2018), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento da operação eletrônica
nº 0248000013120300151, formalizada junto à agência 248 do Banco Autor. Estando a requerida
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV
supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo -se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
DXWRU $UW  GR 1&3&  6HUi R SUHVHQWH SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
B 18 e 19/08
São Paulo, 06 de julho de 2020.

2º Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca
de São Paulo - Processo de nº 1110696-19.2019.8.26.0100
ESTELA SCHLATTER DJIKEUSSI e GIBRIL TCHOKOTEU
DJIKEUSSI, Autores da ação de alteração de regime de bens
de casamento, sob o processo de nº 111069619.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 2º Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Comarca de
São Paulo, publicam a presente notícia para gerar amplo
conhecimento a eventuais terceiros interessados, a respeito
da alteração do regime de bens do casamento, de Comunhão
Parcial para Comunhão Universal de Bens. Decorrido o prazo
legal de trinta dias, os autos serão sentenciados. Juiz(a) de
Direito: Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa
[20,21]
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1075499-13.2013.8.26.0100 A
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZSABER a(o)
João Demenchuc e Christina Demenchuc, Eder Antonio
Barreiros e Ana Lucia Betta Barreiros, Espólio de Raimundo
Pereira de Magalhaes e herdeiros, . Sirley Romboli, +
Claudio Antonio Barreiro (082.095.858-19), Fabio Antonio
Barreiro (104.938.008-83), Rita de Cassia Barreiro, Geoma
Engenharia Industrial e Comercio Ltda., Adhemar Antonio
Barreiro Júnior e Feliciano Antonio Barreiros e Maria
Soares Barreiros, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Dulce Abrahão Ribeiro ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel
situado na Rua Camacam, nº 519, Lapa, São Paulo/SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para contestarem no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. 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.
[20,21]

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A - CNPJ 60.637.238/0001-54 - NIRE 35.300.030.257 - Companhia Aberta - Extrato Ata da Assembleia
Geral Ordinária em 14/08/2020 - 14/08/2020 às 9h, em São Paulo/SP. Presença: 76,32% dos acionistas. Convocação: Publicado no
DOESP e O Dia-SP, dias 14, 15, e 16/07/2020. Mesa: Fabio Aylton Casal De Rey - Presidente, Edison Cordaro - Secretário. Deliberações: 1º) As Demonstrações Financeiras de 2019, compostas pelo Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas
Explicativas e Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, documentos colocados
a disposição dos acionistas e do mercado, através do envio realizado à CVM e B3-Brasil, Bolsa, Balcão, também colocado a disposição
no site www.industriasjbduarte.com.br. As Demonstrações Financeiras foram publicadas na integra no dia 06/08/2020, no jornal O Dia.
Dispensada sua leitura, e colocadas em votação, foram aprovadas pelos acionistas presentes, abstendo-se os legalmente impedidos. 2º)
A Companhia apresentou um Prejuizo Líquido de R$ 4.343.468,94, nessas condições, não poderá propor a distribuição de dividendos,
já que possui Prejuízos Acumulados que devem ser compensados, tendo em vista o disposto nos artigos 189 e 201 da Lei 6404/76. Foi
aprovado por unanimidade dos presentes. 3º) Conselho de Administração propos que a remuneração global a ser atribuída aos Administradores da sociedade, composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, no seu valor colegiado, seja de até R$ 25.000,00
mensais. Informou também que a distribuição individual da verba aprovada pelo Conselho, caso aprovada pela Assembleia, será deliberada em reunião do Conselho de Administração. Foi aprovada por unanimidade dos presentes. Encerramento: Nada mais. Fabio Aylton
Casal De Rey - Presidente; Edison Cordaro - Secretário.

Edital para Cumprimento de sentença com prazo de 15 (quinze) dias, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Adjudicação Compulsória,
QUE Vera Maria Casati Zirlis de Andrade e outro move contra Espolio de Emilio Nicolau Farhet, Processo nº 0081640-55.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central Civel, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica DI Stasi Gantus Encinas, na forma da lei Faz saber a todos quantos
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, especialmente ao Espolio de Emilio Nicolau Farhat, Brasileiro, RG 2518030, CPF 039.528.608-59.
E como não foram encontrados expediu-se o presente edital com Prazo de 15(quinze) dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio do qual
fica(m) Intimado o Espolio de Emilio Nicolau Farhat, Brasileiro, RG 2518030, CPF 039.528.608-59 ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes:
"Intime-se o devedor por edital, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na
fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão,
findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2020.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2020, às 09h30min, realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, conforme prerrogativa prevista no artigo 124, §2-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
das S.A.”) e disciplinada na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada pela Instrução CVM
nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), tendo sido considerada como realizada na sede da Companhia, nos termos do Artigo
4º, parágrafo 3º, da ICVM 481. Convocação e Publicações: O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no jornal “O Dia” nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2020. As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 foram publicadas no dia 01 de abril de 2020, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O
Dia”. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, as referidas demonstrações financeiras e os demais documentos
exigidos pela ICVM 481. Adicionalmente, a realização da presente assembleia geral ordinária (“AGO”) de forma exclusivamente
digital foi devidamente informada aos acionistas, por meio de Fato Relevante divulgado pela Companhia em 23 de abril de 2020,
nos termos do disposto no Artigo 2º, parágrafo único, da ICVM 622. Presenças: Acionistas representando aproximadamente 79,40%
do capital social votante da Companhia, em atendimento ao quórum legal mínimo, nos termos do artigo 125 da Lei das S.A.,
conforme registro por meio de plataforma digital e boletins de voto à distância enviados em conformidade com a ICVM 481,
conforme alterada pela ICVM 622. Presentes também, por meio de plataforma eletrônica, conforme autorizado pelo Artigo 21-C,
parágrafo 5º, da ICVM 481, membros da administração, bem como representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
(“E&Y”), auditores independentes da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Fabrício Mitre; Secretária: Sra. Camilla Ribeiro Martes. Ordem
do Dia: Discutir e deliberar sobre seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir
e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da administração para a
destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (iii) fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Deliberações: Preliminarmente, (1) foi dispensada, por unanimidade,
a leitura do mapa de votação e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembleia, uma vez que todos
já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as eventuais
declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela mesa e
ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”);
e (3) foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade
dos acionistas presentes, nos termos do Artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A. Ato contínuo, nos termos do artigo 134, caput,
da Lei das S.A., não tendo sido requerida por qualquer acionista a leitura dos documentos relacionados às matérias constantes da
Ordem do Dia, após exame e discussão destas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Por unanimidade de votos, conforme
mapa de votação constante do Anexo I à presente ata e registradas as abstenções (inclusive dos legalmente impedidos), aprovar
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes apresentado pela E&Y; (ii) Por unanimidade de votos, conforme mapa
de votação constante do Anexo I à presente ata, aprovar a proposta da administração da destinação do lucro líquido do exercício
fiscal findo em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$31.950.096,36 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta mil, noventa e
seis reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: (a) Reserva Legal: o montante de R$1.597.504,82 (um milhão, quinhentos e
noventa e sete mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) destinado para a reserva legal, nos termos do Artigo 193
da Lei das S.A. e do Artigo 31, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia; (b) Distribuição Antecipada - Dividendo Mínimo
Obrigatório: o montante de R$7.588.147,89 (sete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta
e nove centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, descontada à importância
destinada à reserva legal, destinado ao pagamento de dividendo mínimo obrigatório, o qual é imputado ao lucro distribuído de
forma antecipada aos acionistas no curso do exercício de 2019 a título de antecipação de lucros/dividendos mínimos obrigatórios,
nos termos da legislação aplicável e conforme constante nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, nos termos da proposta da administração da Companhia, a qual foi divulgada pela Companhia
em atendimento à ICVM 481; (c) Distribuição Antecipada - Dividendo Complementar e Integralização de Aumento de Capital: o
montante de R$21.369.443,66 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta
e seis centavos), correspondente a parte do lucro líquido remanescente após as destinações indicadas nos itens “a” e “b” acima,
destinado à distribuição adicional de dividendos sobre o lucro do exercício de 2019, a qual é imputada ao lucro distribuído de
forma antecipada aos acionistas no curso do exercício de 2019 a título de antecipação de lucros/dividendos, nos termos da legislação
aplicável e conforme constante nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, nos termos da proposta da administração da Companhia, a qual foi divulgada pela Companhia em atendimento
à ICVM 481, ficando consignado que os referidos recursos foram integralmente recapitalizados na Companhia, mediante a
integralização de aumento do capital social da Companhia, em consonância com a deliberação de sócios realizada em 29.09.19 e
com a 12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Companhia celebrada em 30.09.19, quando a Companhia ainda adotava
o tipo societário de sociedade empresária de responsabilidade limitada; e (d) Reserva Estatutária de Lucros: o saldo remanescente
do lucro apurado pela Companhia no exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2019, após as destinações indicadas nos itens
“a” a “c” acima, no valor total de R$1.394.999,99 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos), é alocado para a “Reserva Estatutária de Lucros” da Companhia, cuja finalidade e objetivo principal, nos
termos do Artigo 31, parágrafo 4º, do Estatuto Social, é a de reforçar o capital de giro da Companhia e o desenvolvimento de suas
atividades; (iii) Por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, aprovar a remuneração
máxima anual global dos administradores da Companhia em até R$17.600.800,00 (dezessete milhões seiscentos mil e oitocentos
reais) para o exercício social de 2020, conforme a proposta da administração da Companhia, a qual foi divulgada pela Companhia
em atendimento à ICVM 481. Em cumprimento ao disposto no artigo 21, alínea “f”, do Estatuto Social da Companhia, caberá ao
Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração individualmente entre os membros da administração
da Companhia; e (iv) Por solicitação de acionistas representando o quórum mínimo exigido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 324
de 19 de janeiro de 2000, qual seja, 2% do capital social da Companhia, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente
ata, foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020, sem a indicação de candidatos por
tais acionistas. Solicitada pelo Presidente a indicação de candidatos para compor o Conselho Fiscal, apesar de os acionistas
controladores terem indicado 2 (dois) candidatos e respectivos suplentes, nenhum outro acionista indicou quaisquer candidatos.
Assim, o número mínimo estabelecido no Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, qual seja, de 3 (três) membros efetivos
e 3 (três) membros suplentes, não foi alcançado, de forma que restou prejudicada a instalação do Conselho Fiscal.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse
fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que poderá ser publicada
com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.,
a qual foi lida, achada conforme e assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa, nos termos do Artigo 21-V, parágrafo 2º,
da ICVM 481, conforme alterada pela ICVM 622, tendo em vista a AGO ter sido realizada de forma exclusivamente digital.
Assinaturas: Mesa: Presentes via participação remota, nos termos do Artigo 21-C, parágrafo 5º, da ICVM 481: Fabrício Mitre
(Presidente); e Camilla Ribeiro Martes (Secretária). Acionistas: Presentes via participação remota, nos termos do artigo 21-V,
inciso II e § 1º, da Instrução CVM 481 (presença via voto à distância): ALPHA KEY LONG BIASED MASTER FIM, MOAT CAPITAL FIA
MASTER, JORGE MITRE, CLIQUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, RIO DAS PEDRAS MACRO FIM, RIO DAS PEDRAS ACE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS, ALPHA KEY MASTER FIA, RIO DAS PEDRAS ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTERMITRE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA., SMALLCAP WORLD FUND.INC, NORGES BANK, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, AMERICAN FUNDS
INS SER GL SMALL CAPITALIZ FD, INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND, GOVERNMENT OF SINGAPORE, SOLANA LONG AND SHORT
FIM, SOLANA ABSOLUTTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES e TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 30 de abril de 2020. Mesa: Fabrício Mitre - Presidente; Camilla Ribeiro Martes - Secretária.
JUCESP nº 303.885/20-8 em 13/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1036325-89.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Fan Veículos Ltda. CNPJ nº.
10.950.108/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A, encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3
(três) dias, sob pena de penhora pague o valor de R$ 103.858,85 (Abril/2016), referente a Cédula de Crédito Bancário nº 48.883/14. O executado
poderá oferecer embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. un). O
reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, no prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados
requererem seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês (CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020.

Caixa paga auxílio
emergencial para
beneficiários do
Bolsa Família


   >   > )  !"#$%!&%!'(
$# >* +#&# ,-%./ $( 0(&( %2'&#. ,-%./ 3'#$( $% 4( # .(/ &# H + / 2# 8(&9#
$# %!/ %': 0 I #(  '#2# 1G2:!# $% +!#1%23 %  &!39( '$#   >)D )/ < %  .
95&!:# (9B#27!# $% %1 &( #$% .7% #? !"(  #64( $% (;&#26#/ $% &(:%$!9%2'( (9 9/ (;?%'!-#2$( #
< #2'!# $% A >/ ?#2%!&( $% / $%:(&&%2'% $( (2'&#'( $% %1 &( #$% % $(2'(.C1!:(/ 2# 9($#.!$#$%
  B%< %2# % 95$!# %9B&%3#/ #BC.!:% 2/ ',' .(3 23 >/ >> % > 3'#2$( #
&%< %&!$#%9. 1#&!12(&#$(/8(!$%8%&!$##:!'#64(B(&%$!'#./B#&#< %%9$!#3/#8. !&$(3>$!#33 B&#/(8%&%6#
:(2'%3'#64(/ 3(; B%2# $% B&%3 9!&%9 3% :(9( -%&$#$%!&(3 (3 8#'(3 #.%1#$(3 4( 3%2$( :(2'%3'#$# # #64(/ #
&%< %&!$# 3%&E :(23!$%&#$# &%-%./ :#3( %9 < % 3%&E 2(9%#$( : &#$(& 3B%:!#. %&E ( B&%3%2'% %$!'#./ B(& %@'&#'(/
#8!@#$( % B ;.!:#$( 2# 8(&9# $# .%!   #$( % B#33#$( 2%3'# :!$#$% $% 4( # .(/ #(3 ) $% 9#!( $%

  % DD

      >> >  !"#$%!&%!'($#*+#&#
,-%./$(0(&(%1!(2#.+  %27#$%0&#26#/3'#$($%4( # .(/&#.-#&( !"+#.%&!&&#/2#8(&9#$#%!/%':0I
#( 0 + /< %.7%8(!B&(B(3'# 9##64($%@%: 64($%,' .(@'&#? $!:!#.B(&
B#&'%$%I#2:(I&#$%3:(D/(;?%'!-#2$((&%:%;!9%2'($#!9B(&'2:!#$%A))/( ' ;&($%/&%B&%3%2'#$#B%.(
23'& 9%2'( #&'!: .#&$%(28!334($%,-!$#% '&#3-%26#32>>2:(2'&#2$( 3%#%@%: '#$#%9. 1#&!2:%&'(%24(
3#;!$(/8(!$%'%&9!2#$##3 #
/B(&/B#&#(3#'(3%'%&9(3$##64(B&(B(3'#%B#&#< %/2(B&#"($%>$!#3/
#:(2'#&$#3 #:!'#64(/< %8. !&E#BC3($%: &3($(B&#"($(B&%3%2'%%$!'#./B#1 %#$,-!$#/: 3'#3%$%3B%3#3B&(:%33 #!3/
#.59$%7(2(&E&!(3#$-(:#',:!(3/8!@#$(32(B#'#9#&$%$%"B(&:%2'(/(:#3!4(%9< %#-%&;#7(2(&E&!#3%&E&%$ "!$#B%.#9%'#$%/
( %9$!#3/%9;#&1 %( &%:(27%6#(:&5$!'($(%@%< %2'%/:(9B&(-#2$(($%BC3!'($%>F$(-#.(&$#%@%: 64(/!2:. 3!-%
: 3'#3%7(2(&E&!(3/B($%2$(&%< %&%&< %(B#1#9%2'(&%3'#2'%3%?#8%!'(%9B#&:%.#39%23#!3/#:&%3:!$#3$%:(&&%64(
9(2%'E&!#%? &(3$%F 9B(&:%2'(#(9G3/3(;B%2#$%B%27(&#$%;%23%3 ##-#.!#64(4(3%2$(%9;#&1#$###64(/
#&53%&E:(23!$%&#$(&%-%./:#3(%9< %3%&E2(9%#$(: &#$(&%3B%:!#.%&E(B&%3%2'%%$!'#./B(&%@'&#'(/#8!@#$(%B ;.!:#$(
2#8(&9#$#.%!

AC
m
m

  
           > )    !"# $%
!&%!'($#>*+#&#,-%./$(0(&(%2'&#.,-%./3'#$($%4( # .(/&#0I   /2#8(&9#
$#%!/%':0I#  I +  /    
  /  0    3(;2>>D
/< %0    /&%< %&% (   /B#&#&%:%;%&
# < #2'!# $% A>))/  .7(D 3'#2$( # %@%: '#$# %9 . 1#& !12(&#$(/ %@B%$% 3% %$!'#./ B#&# < %
%9  $!#3/ # 8. !& $( B&#"( 3 B&#/ B#1 % ( $5;!'(/ #' #.!"#$( % #:&%3:!$( $#3 !9B(&'2:!#3 $% $!&%!'( % $%9#!3
:(9!2#6%3.%1#!3/3(;B%2#$%9 .'#%7(2(&E&!(3#$-(:#',:!(3$%F/3(;&%(-#.(&'('#.$#$,-!$##&'>/
  $(  / !2!:!#2$( 3% ( B&#"( $%  $!#3 B#&# < %/ !2$%B%2$%2'%9%2'% $% B%27(&# (  2(-# !2'!9#64(/
#B&%3%2'% !9B 12#64( 2(3 B&CB&!(3 # '(3 #&'  $(   4( #B&%3%2'#2$( !9B 12#64( 3%&E 2(9%#$(
: &#$(&%3B%:!#.%&E(B&%3%2'%%$!'#./B(&%@'&#'(/#8!@#$(%B ;.!:#$(2#8(&9#$#.%!

m B

A

m
m

m
N m

N

A

m
O

m

R

R

m

m
m

m
C m
O
m m

m
m

m
B

m

m

   >   )>   !"#$%
!&%!'($#>*+#&#,-%./$(0(&(%1!(2#.+ #B#/3'#$($%4( # .(/&#$&!#2#H%2!20!(&%I#33(/2#
8(&9#$#%!/%':0I#( H   /+ /+ 
H/ ))>D /< %.7%8(!B&(B(3'# 9##64($% &(:%$!9%2'((9 9,-%.B(&
B#&'% $% !3'&!; !$(&# %:(&$ $% %&-!6(3 $% 9B&%23# D/ (;?%'!-#2$( # :(;&#26# 2( -#.(& $% A )/
? .7(DB&(-%2!%2'%3$(!2#$!9B.%9%2'($#&%< %&!$#/< %#.59$%'%&!2(;3%&-#$((B&#"(:(2'&#' #.B#&#
$%-(.-%& #3 9%&:#$(&!#3 < % &%:%;%  %9 :(23!12#64(/ $%!@(  '#9;59 $% 3(.-%& # $,-!$# 2:(2'&#2$( 3% # &5
%9 . 1#& !2:%&'( % 24( 3#;!$(/ 8(! $%'%&9!2#$# # 3 # 
/ B(& / B#&# (3 #'(3 % '%&9(3 $# #64(
B&(B(3'# % B#&# < %/ 2( B&#"( $%  $!#3/ < % 8. !&E #BC3 ( $%: &3( $( B&#"( $( B&%3%2'% %$!'#./ #B&%3%2'%
&%3B(3'#4(3%2$(:(2'%3'#$###64(/B&%3 9!& 3% 4(#:%!'(3/B%.#&5/:(9(-%&$#$%!&(3/(38#'(3#&'!: .#$(3
B%.## '(&#:(28(&9%B&%-!3'(2(#&'!1(>$( /8!:#2$(#$-%&'!$#$%< %2(:#3($%&%-%.!#3%&E2(9%#$(
: &#$(&%3B%:!#.%&E(B&%3%2'%%$!'#./B(&%@'&#'(/#8!@#$(%B ;.!:#$(2#8(&9#$#.%!
  >   )>   !"#$%!&%!'($#>*+#&#,-%./
$(0(&(%1!(2#.+ #B#/3'#$($%4( # .(/&#$&!#2#H%2!20!(&%I#33(/2#8(&9#$#%!/%':0
I#( H   /+ /+ H/ 
))>D / < % .7% 8(! B&(B(3'# 9# #64( $% &(:%$!9%2'( (9 9 ,-%. B(& B#&'% $% !3'&!; !$(&#
%:(&$$%%&-!6(3$%9B&%23#D/(;?%'!-#2$(#:(;&#26#2(-#.(&$%A)/? .7(DB&(-%2!%2'%3
$( !2#$!9B.%9%2'( $# &%< %&!$#/ < % #.59 $% '%& !2(;3%&-#$( ( B&#"( :(2'&#' #. B#&# $%-(.-%& #3 9%&:#$(&!#3
< % &%:%;%  %9 :(23!12#64(/ $%!@(  '#9;59 $% 3(.-%& # $,-!$# 2:(2'&#2$( 3% # &5 %9 . 1#& !2:%&'( % 24(
3#;!$(/ 8(! $%'%&9!2#$# # 3 # 
/ B(& / B#&# (3 #'(3 % '%&9(3 $# #64( B&(B(3'# % B#&# < %/ 2(
B&#"( $%  $!#3/ < % 8. !&E #BC3 ( $%: &3( $( B&#"( $( B&%3%2'% %$!'#./ #B&%3%2'% &%3B(3'# 4( 3%2$(
:(2'%3'#$###64(/B&%3 9!& 3% 4(#:%!'(3/B%.#&5/:(9(-%&$#$%!&(3/(38#'(3#&'!: .#$(3B%.## '(&#:(28(&9%
B&%-!3'(2(#&'!1(>$( /8!:#2$(#$-%&'!$#$%< %2(:#3($%&%-%.!#3%&E2(9%#$(: &#$(&%3B%:!#.%&E
( B&%3%2'% %$!'#./ B(& %@'&#'(/ #8!@#$( % B ;.!:#$( 2# 8(&9# $# .%!

C
O
D

A

Ú
m

C

m
m

B
m
m
A

m
G
m
B

m
m

C
C Ú

www jornalodiasp com br

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 5

Soebe Construção Civil e Pavimentação S.A.

CNPJ nº 43.677.822/0001-14
Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$)

Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Partes Relacionadas
Participações em consórcios
Outras contas a receber
Não circulante
Realizavél a longo prazo
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Consórcios
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

Notas
4
5
6
7
8
9
10
5
8
11
12
13
14
15

2019
2018
146.469.256 151.580.055
7.500.422
44.339
125.765.425 113.169.739
51.583
1.684.371
2.056.155
2.076.391
375.000
3.348.136
7.939.536
7.747.535 26.290.679
63.150.395 60.998.047
48.940.222 48.861.027
42.450.687 42.450.687
5.999.198
5.999.198
417.049
339.173
73.288
71.969
4.996.676
1.853.820
8.887.259 10.283.200
326.238
209.619.651 212.578.102

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: Presente no setor de Engenharia, a SOEBE Construção e Pavimentação S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado que tem por objeto social o comércio atacadista ou varejista de materiais
de construção, inclusive produtos asfálticos e betuminosos, engenharia civil na prestação de serviços de projetos,
planejamentos e construções em geral por empreitada, administração ou fiscalização sempre por conta de terceiros, serviços comuns de engenharia civil, limpeza e desobstrução de córregos e canais de todos os tipos em geral,
pavimentação, terraplenagem e demais serviços de engenharia civil, participando inclusive de carta convite, licitações, atas de registro de preços, concorrências públicas e leilões junto a quaisquer entidades particulares de
economia mista, pública, autarquias ou governamentais, coleta de lixo e limpeza pública, transbordo de materiais
de qualquer natureza, locação e sublocação de máquinas e equipamentos de terraplanagem e de pavimentação
e veículos automotores, transporte viário e rodoviário de cargas de produção própria e/ou de terceiros, reciclagem
de materiais de qualquer natureza, inertes, não inertes da construção civil em geral e de todos os tipos, manutenção e montagens industriais, implantação de gasoduto, e demais dutos, levantamento topográfico, batimétrico,
aerofotográfico, por imagem de satélite, atividades correlatas à geração de energia, gasoduto, oleodutos, manutenção em geral; serviços de engenharia e assessoramento técnico especializado, a execução, por empreitada ou
sub-empreitada de obras de construção civil de todos os gêneros, a participação em consórcios ou sociedade por
conta de participação que tenham por objeto quaisquer das atividades relacionadas às aqui mencionadas. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração da Companhia apresenta todas as informações relevantes
das demonstrações contábeis e essas informações correspondem às utilizadas por ela na sua gestão, em linha
com os normativos de orientação contábil emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros, mensurados pelo seu valor justo, conforme descrito nas práticas a seguir. O custo histórico geralmente
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A Administração aprovou as presentes
demonstrações contábeis para divulgação em 24/07/2020. 2.1. Reclassificações nas Demonstrações Contábeis do Exercício Anterior, apresentadas para fins de comparabilidade: Para uma melhor demonstração da
posição patrimonial e financeira, as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018,
apresentadas para fins de comparabilidade, foram reclassificadas de acordo com a nova classificação adotada em
2019, das seguintes rubricas: Ativo Circulante - Outras Contas a Receber - Investimentos em SCP: Saldo
apresentado em 2018, R$1.853.820; Reclassificado para: Ativo Não Circulante; Investimentos, R$1.853.820;
Ativo Não Circulante - Imobilizado - Imobilizado em formação: Saldo apresentado em 2018, R$71.969; Reclassificado para: Ativo Não Circulante; Realizável a longo prazo; Consórcios, R$71.969. A reclassificação de referidos valores, foi adequadamente refletida na Demonstração do Fluxo de Caixa. 2.2 Estimativas: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
a revisão dos custos e receitas decorrentes dos contratos de construção, seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de
ajuste a valor presente, as análises do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos,
registro/reversão do imposto de renda e contribuição social diferidos, assim como da análise dos demais riscos
para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis, descritos em detalhes a seguir, foram aplicados de maneira consistente na apresentação das demonstrações contábeis apuradas em 31/12/2019 e 2018. a) Normas novas, revisadas e interpretações
emitidas: Foram aprovadas e emitidas novas normas pelo CPC, que entraram em vigor e foram adotadas efetivamente a partir 01/01/2019. Outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019. A Administração
efetuou a adoção dos novos pronunciamentos conforme mencionado abaixo: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: No diagnóstico da adoção dessa norma, a Administração da Companhia efetuou a análise
dos contratos, avaliando se o contrato contém ou não arrendamento de acordo com o CPC 06 (R2). Esta análise
não identificou impactos nos contratos de arrendamento da Companhia que merecesse ajuste ou reclassificação.
Conforme permitido na norma, arrendamentos de curto prazo com locação de 12 meses ou menos, valores variáveis, prazos indeterminados e arrendamentos de ativos de baixo valor, como computadores, equipamentos de
informática em geral e móveis de escritório, são reconhecidos como despesas de arrendamento em bases lineares no resultado. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os
tratamentos de tributo sobre o lucro. A Administração deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido
ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais,
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21/12/2018 e tem vigência a partir de 01/01/2019. A administração
não adotou integralmente referida norma, deixando de registrar os impostos diferidos. Uma série de novas normas
serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação
destas demonstrações contábeis, e são as seguintes normas alteradas e interpretações que não deverão ter um
impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). - Definição de materialidade
(emendas ao CPC 26/IAS1 e 23/IAS 8). - IFRS 17 Contratos de Seguros. b) Classificação entre Circulante e Não
Circulante: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for
provável que ocorra nos próximos doze meses. Quando for provável que a realização ocorra em período superior
a doze meses são classificados como não circulantes. c) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em R$(reais), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia.
d) Apuração de resultado: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. As
receitas são apresentadas líquidas dos impostos incidentes, conforme nota explicativa nº 23. A Companhia reconhece as receitas quando os seus valores podem ser mensurados com segurança, na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados e fluirão. e) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem aos montantes
de caixa, numerários em espécie, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações
financeiras de curto prazo de alta liquidez. Equivalentes de caixa consistem em aplicações financeiras com vencimento em até 90 dias, ou com compromissos de recompra, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são representados por aplicações financeiras
automáticas e fundo de renda fixa, registrados ao custo e acrescido dos rendimentos até a data do balanço. f)
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos
títulos decorrentes das vendas de serviços, portanto, apresentadas a valores de realização e ajustadas a valor
presente quando aplicável. Estão também incluídos os valores ainda não faturados até a data do balanço em decorrência dos contratos de construção, cujos valores são determinados pela progressão física dos projetos. Com
base na análise de cada conta a receber de clientes, a Administração avaliou não ser necessária a constituição de
provisão para créditos de liquidação duvidosa. g) Estoques: São compostos por materiais destinados à aplicação
nas atividades operacionais e estão avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais são inferiores aos valores
de realização e não superam os valores de mercado, líquidos dos impostos compensáveis, quando aplicáveis. h)
Impostos e contribuições a recuperar: Referem-se a valores de impostos e contribuições federais e municipais,
os quais a empresa já vem tomando medidas administrativas para compensá-los com outros tributos de mesma
natureza, de acordo com o que preceitua a respectiva legislação vigente. i) Partes relacionadas: São recebíveis
e obrigações a pagar de bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo reconhecidos
inicialmente ao valor justo e, posteriormente, mensurados pelo custo amortizado. As transações com partes relacionadas efetuadas pela empresa são baseadas em preços, prazos e premissas, em termos acordados entre as
partes. j) Participação em consórcios: De acordo com o CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, as participações
em consórcios são classificadas como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus ativos, passivos,
receitas e despesas reconhecidas linha a linha nas contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado, na proporção do percentual de participação em cada consórcio, remanescendo saldos de movimentação de
aportes e valores recebidos (conta-corrente). k) Outras contas a receber: O saldo desta rubrica está composto
por valores relativos à “Adiantamento a fornecedores” referindo-se a desembolsos efetivos pagos a fornecedores.
“Despesas antecipadas” provenientes de valores pagos antecipadamente referente prêmio de seguro, crédito
proveniente da recuperação de custo referente ação judicial em curso, e demais créditos. l) Depósitos Judiciais:
Estão representados por valores depositados ou bloqueios por ordem judicial para fazer frente a questões que
estão em tramitação da justiça. Os depósitos judiciais estão restritos a quantias depositadas e bloqueadas, e as
mesmas seguem mantidas em juízo até a solução dos litígios a que estão relacionadas. m) Consórcios: Referem-se ao pagamento de cotas de consórcios ainda não contempladas, as quais ao final serão resgatadas em dinheiro. n) Investimentos: Os investimentos em controladas nos quais a Companhia possua influência significativa
são registrados com base no método de equivalência patrimonial. Conforme o método de equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registrado pelo valor de custo de aquisição ou constituição, e em seguida ajustado para fins de reconhecimento da participação da Companhia no lucro ou prejuízo e outros resultados abrangentes da investida. Os ganhos e perdas por participação societária nos resultados da investida são apresentados
na demonstração do resultado da Companhia como resultado de equivalência patrimonial. Após a aplicação do
método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor
recuperável sobre o investimento da Companhia. A Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento na controlada sofreu perda por redução ao valor
recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a
diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do
resultado. Quando ocorrer perda de controle sobre uma controlada, a Companhia avalia e reconhece o investimento neste momento a valor justo, sendo a diferença reconhecida no resultado do exercício. o) Imobilizado: Os
itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compen-

Balanços Patrimoniais

Notas

2019
2018
Passivo/Circulante
44.525.777 49.850.171
Fornecedores
16
8.649.588 15.373.124
Empréstimos e financiamentos
17
7.402.740
4.954.718
Obrigações trabalhistas
18
1.527.980
5.033.625
Obrigações tributárias
19
15.804.158
7.917.250
Partes Relacionadas
8
4.451.598
4.859.219
Outras contas a pagar
20
6.689.713 11.712.235
Não circulante
38.550.726 41.576.462
Empréstimos e financiamentos
17
32.166.446 39.458.418
Obrigações Tributárias
19
6.384.280
2.118.044
Patrimônio líquido
126.543.148 121.151.469
Capital social
22.a
10.500.000 10.500.000
Reservas de Lucros
22.b 116.043.148 110.651.469
Total do passivo e patrimônio líquido
209.619.651 212.578.102
Demonstrações do resultado abrangente
2019
2018
Resultado líquido do exercício
8.562.311 13.052.511
Resultado abrangente total do exercício
8.562.311 13.052.511
sáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens, conforme nota explicativa nº 14. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, caso necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data do balanço. Os ganhos e as perdas decorrentes em alienações são determinados
pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos no resultado como outras receitas
(despesas) operacionais. p) Intangível: Refere-se ao direito de uso de softwares, apresentado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada, calculada pelo método linear, com base no tempo estimado de vida
útil dos bens. A Companhia utiliza o método de amortização linear definida com base na avaliação da vida útil estimada do bem intangível, determinada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. A
avaliação da vida útil estimada do bem é revisada anualmente. A taxa de amortização do ativo está demonstrada
na nota explicativa nº 15. Um item do intangível é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do bem. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
intangível são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil residual do ativo,
e são reconhecidos no resultado como outras receitas (despesas) operacionais. q) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): O Pronunciamento Técnico CPC nº 01 (R1) requer que os ativos não financeiros
sujeitos à depreciação ou amortização sejam revisados anualmente para verificação do valor recuperável e,
quando houver indício de perda do valor recuperável (Impairment), o valor contábil do ativo deve ser testado. Se
verificada a perda, a mesma deve ser reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu
valor recuperável. A administração da Companhia efetuou a avaliação para os bens integrantes do ativo imobilizado e entendeu que não deve haver impactos decorrentes da aplicação da redução ao valor recuperável de ativos.
r) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. s) Empréstimos
e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou
seja, pelo valor recebido das instituições financeiras, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo dos empréstimos e financiamentos, de tal forma que na data do vencimento o saldo
contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras. t) Provisões: As provisões
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou implícita, como resultado de eventos passados ou expectativa de eventos futuros, sendo provável que haja saída de recursos para liquidar determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confiável do valor provisionado. A despesa relativa a
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. u) Imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro: O IR é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%,
acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 mil no período de 12 meses, enquanto que a
contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis ou exclusões de
receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos
ou débitos tributários diferidos. Sobre os valores de créditos e débitos temporários diferidos, não é realizada provisão para pagamento em regime de competência. v) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis: Na
preparação das demonstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para
a contabilização de certos ativos e passivos, outras transações, e receitas e despesas dos períodos. A definição
de julgamentos, estimativas e premissas contábeis adotados pela administração foi elaborada com a utilização
das melhores informações disponíveis nas referidas demonstrações, envolvendo experiência de eventos passados, previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando aplicável. Como o julgamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos e a projeção de ambiente de negócios futuros, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Os itens sujeitos a estimativas são:
determinação da vida útil de bens do imobilizado para fins de depreciação, provisão para créditos de liquidação
duvidosa, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas, em períodos subsequentes,
poderá resultar em valores divergentes dos registrados nessas informações devido às imprecisões inerentes ao
processo de estimativa, bem como a eventuais novos fatos que venham a ocorrer. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. w) Ajuste a valor presente: O ajuste a valor presente de ativos e
passivos é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado
levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos, implícita,
dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a
empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários é irrelevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, não registrando ajustes desta natureza. x) Demonstrações dos
fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com
o Pronunciamento Técnico CPC nº 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, aprovado
em 06/11/2018 pela Resolução do CFC nº 2018/REVISÃONBC01. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
A composição dos fundos disponíveis da empresa, em 31 de Dezembro, é a seguinte: 31/12/2019 31/12/2018
Recursos em caixa e em bancos
38.298
33.263
Aplicações financeiras
7.462.124
11.076
Total
7.500.422
44.339
As aplicações financeiras são representadas por valores de liquidez imediata, registradas ao custo, acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, remuneradas às taxas médias de mercado, podendo ser resgatadas a qualquer momento, sem modificação substancial de seus valores. 5. Contas a Receber de Clientes:
31/12/2019
31/12/2018
Em 31 de Dezembro a composição desta rubrica é como segue:
Contas a receber
168.050.670 155.195.831
Retenções contratuais
165.442
424.595
Total
168.216.112 155.620.426
Circulante
125.765.425 113.169.739
Não Circulante
42.450.687
42.450.687
Total
168.216.112 155.620.426
31/12/2019
31/12/2018
A seguir, as contas a receber são apresentadas por idade de vencimento:
A faturar
101.891.577
95.039.402
A vencer
11.569.621
9.066.132
Vencidos até 30 dias
984.128
Vencidos até 60 dias
3.787.236
Vencidos até 90 dias
651.132
433.227
Vencidos acima de 90 dias
53.119.654
47.294.429
Total
168.216.112 155.620.426
6. Estoques: O saldo desta rubrica em 31 de Dezembro está assim representado: 31/12/2019
31/12/2018
Materiais de uso e consumo
18.045
28.357
Materiais de escritório
4.523
18.302
Materiais de copa e cozinha
3
1.000
Estoques de obras
29.012
1.636.712
Total
51.583
1.684.371
7. Impostos e Contribuições a Recuperar: Em 31 de Dezembro o saldo de tributos a recuperar está dividido
como segue:
31/12/2019
31/12/2018
ISS
106.695
106.695
IRRF
222.335
589.466
CSRF
14.434
PIS
2.533
2.533
COFINS
11.690
11.690
INSS
379.586
165.180
ICMS
11.022
11.022
IRPJ
969.628
969.628
CSLL
352.666
205.743
Total
2.056.155
2.076.391
8. Partes Relacionadas: Partes relacionadas:
Ativo
Passivo
Circulante
Não Circulante
Não Circulante
2019 2018
2019
2018
2019
2018
EMABE Empreendimentos e Participações -EIRELI. - 375.000
- 375.000 750.000
EPAH Empresa Paulista de Asfalto Ltda.
- 261.379
Pessoas físicas ligadas
- 5.999.198 5.999.198 3.815.219 4.109.219
Total
- 375.000 5.999.198 5.999.198 4.451.598 4.859.219
9. Participação em Consórcios: Em 31 de Dezembro, o saldo líquido das participações em consórcios lançados
linha a linha nas demonstrações contábeis da Companhia, estão assim representados.
CONSÓRCIO
31/12/2019
31/12/2018
Barueri Mirim
2.147.976
2.996.658
TSM Santo André
795.671
844.534
DP Barros / FBS / Soebe
46.189
46.189
FBS / Soebe / Hidrostudio
638.742
Infraestrutura Urbana e Ambiental
2.592.368
TS - Tietê
821.045
Jerivá
358.300
Total
3.348.136
7.939.536
10. Outras Contas a Receber: Em 31 de Dezembro os saldos desta rubrica estão representados pelos seguintes

Demonstrações do resultado

Notas
2019
Receita líquida
23 149.454.010
Custo das vendas
24 (130.574.415)
Resultado bruto
18.879.595
Receitas/(despesas) operacionais
(8.223.253)
Despesas com vendas
24 (1.137.935)
Despesas gerais e administrativas
24 (1.402.545)
Despesas tributárias
24
(33.467)
Despesas com pessoal
24 (5.257.060)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
25
(392.246)
Resultado de equivalência patrimonial
13
3.142.856
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
13.799.198
Resultado financeiro
(5.236.887)
Receitas financeiras
26
303.062
Despesas financeiras
27 (5.539.949)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
8.562.311
Resultado líquido do exercício
8.562.311
- Por por ação do capital social final
0,81546
Demonstrações das mutações
Reservas de lucros
do patrimônio líquido
Capital Reserva
Reserva Resultados
social
Legal Estatutária Acumulados
Saldos em 01/01/2018
10.500.000 5.563.542
- 98.972.236
Resultado líquido do exercício
- 13.052.511
Distribuição de lucros
- (6.936.820)
Saldos em 31/12/2018
10.500.000 5.563.542
- 105.087.927
Resultado líquido do exercício
8.562.311
Distribuição de lucros
- (3.170.632)
Transferência lucros do exercício
a disposição da assembleia
- 5.391.679 (5.391.679)
Transferência lucros do exercício anteriores
a disposição da assembleia
- 105.087.927 (105.087.927)
Saldos em 31/12/2019
10.500.000 5.563.542 110.479.606
-

2018
115.262.290
(87.134.269)
28.128.021
(6.990.810)
(152.911)
(5.247.774)
(9.335)
(2.660.763)
1.079.973
21.137.211
(8.084.700)
191.740
(8.276.440)
13.052.511
13.052.511
1,24310
Total
Patrimônio
Líquido
115.035.778
13.052.511
(6.936.820)
121.151.469
8.562.311
(3.170.632)
126.543.148

Demonstrações dos fluxos de caixa
1. Atividades operacionais:
2019
2018
Resultado líquido do exercício
8.562.311 13.052.511
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais - despesas
(receitas) que não afetaram o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação
1.257.773 1.314.877
Baixas do imobilizado
169.131
71.969
Resultado da equivalência patrimonial
(3.142.856)
Variação nas contas de ativos e passivos
Contas a receber de clientes e outros
(12.595.686) (10.036.309)
Estoques
1.632.788 1.484.858
Impostos e contribuições a recuperar
20.236 2.373.749
Participações em consórcios
4.591.400 (492.966)
Outras Contas a Receber
18.543.144 (15.067.638)
Depósitos judiciais
(77.876)
15.250
Consórcios
(1.319)
(71.969)
Fornecedores
(6.723.536) 4.965.367
Obrigações trabalhistas
(3.505.645) 2.266.873
Obrigações tributárias
12.153.144 3.304.520
Outras contas a pagar
(5.022.522)
17.630
Caixa proveniente atividades operacionais
15.860.487 3.198.722
2. Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(357.201)
(11.197)
Aquisição nos investimentos
- (1.853.820)
Partes Relacionadas
375.000 (375.000)
Caixa líquido das atividades de investimentos
17.799 (2.240.017)
3. Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos, líquidos
(4.843.950) 5.633.311
Partes relacionadas
(407.621)
375.000
Distribuição de lucros
(3.170.632) (6.936.820)
Caixa gerado (utilizado) nas atividades de financiamentos
(8.422.203) (928.509)
Variação em caixa equivalentes de caixa
7.456.083
30.196
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa
44.339
14.143
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa
7.500.422
44.339

valores:
31/12/2019 31/12/2018
Adiantamentos a fornecedores
5.621.544
4.714.758 Líquido da SCP.
2019
Adiantamentos a empregados
2.712
Saldos em Resultado Saldos em
Despesas antecipadas
6.939
73.744 SCP - Sociedade por Conta de Participação
31/12/2018 do exercício 31/12/2019
Créditos de mútuo
2.119.052 21.499.465
Desassoreamento do Tietê - Lote III
3.089.700 5.238.094 8.327.794
Total
7.747.535 26.290.679
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
11. Depósitos Judiciais: Os valores depositados e bloqueados judicialmente referem-se a processos judiciais em
2019
andamento, cujo acompanhamento é realizado por assessores jurídicos externos contratados. Em 31/12/2019
Tipo de
Saldos em Equivalência Saldos em
apresenta o saldo de R$417.049 (R$339.173, em 31/12/2018). 12. Consórcios: O saldo desta rubrica refere-se
sócia % 31/12/2018 patrimonial 31/12/2019
a valores adiantados a administradora de consórcio de bens, cujo resgate ao final será em numerário. Em SCP - Sociedade por Conta de Participação
3.142.856 4.996.676
Ostensiva 60,0 1.853.820
31/12/2019 o saldo era de R$73.288 (R$71.969, em 31/12/2018). 13. Investimentos: A Companhia tem partici- Desassoreamento do Tietê - Lote III
SDomRHP6RFLHGDGHSRU&RQWDGH3DUWLFLSDomR 6&3 FRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU0XWDo}HVQR3DWULP{QLR Total
1.853.820
3.142.856 4.996.676
14. Imobilizado: A composição do ativo imobilizado é como segue:
2018
2019
Depreciação
Saldos em
Baixas
Depreciação
Depreciação Saldos em
Imobilizado
Custo
acumulada % 31/12/2018 Aquisições
Custo Depreciação
anual %
acumulada 31/12/2019
Veículos e equipamentos
21.751.094 (13.030.921) 20
8.720.173
8.000 (176.671)
40.369
(1.177.233) 20 (14.167.785)
7.414.638
Móveis e utensílios
137.135
(124.718) 10
12.417
17.628
(21.539)
(1.887) 10
(126.605)
6.619
Computadores e periféricos
225.331
(216.631) 20
8.700
3.190
(8.835)
(160) 20
(216.791)
2.895
Terrenos e edificações
3.174.506
(1.633.200) 10
1.541.306
2.145
(2.145)
(78.371) 10
(1.711.571)
1.462.935
Ferramentas
1.222
(618) 10
604
(310)
(122) 10
(740)
172
Total
25.289.288 (15.006.088)
10.283.200
30.963 (209.500)
40.369
(1.257.773)
(16.223.492)
8.887.259
15. Intangível:
2019
Intangível
Aquisições Saldos em 31/12/2019
Licença de software
326.238
326.238
Total
326.238
326.238
16. Fornecedores: O saldo a pagar com fornecedores nacionais em 31/12/2019 é de R$8.649.588 (R$15.373.124,
em 31/12/2018). 17. Empréstimos e Financiamentos:
Instituição financeira
Encargos ao mês Vencimento 31/12/2019 31/12/2018
Banco Bradesco S/A.
0,29 + CDI 27/01/2023 16.019.352 17.691.232
Banco do Brasil S/A.
0,30 + CDI 15/01/2022 13.523.970 14.953.994
Banco Safra S/A.
0,40 + CDI 06/12/2021 1.433.833 1.867.912
Banco Santander (Brasil) S/A.
0,17 + CDI 04/01/2023 8.592.031 9.899.998
Total
39.569.186 44.413.136
Circulante
7.402.740 4.954.718
Não Circulante
32.166.446 39.458.418
Total
39.569.186 44.413.136
18. Obrigações Trabalhistas: Em 31 de Dezembro os saldos desta rubrica estão representados pelos
seguintes valores:
31/12/2019 31/12/2018
Salários e ordenados
286.488
597.878
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Nacional)
325.607
2.752.279
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
272.703
343.659
Provisão de férias e encargos
598.916
961.410
Demais débitos
44.266
378.399
Total
1.527.980
5.033.625
19. Obrigações Tributárias: Estão representadas por obrigações com o Fisco Federal e Municipal conforme
demonstrado a seguir:
31/12/2019 31/12/2018
ISS
2.449.536
2.168.969
PIS
1.794.265
856.977
COFINS
8.369.472
3.955.280
IRRF
934.565
274.910
Parcelamentos
8.080.168
2.118.044
Demais obrigações
560.432
661.114
Total
22.188.438 10.035.294
Circulante
15.804.158
7.917.250
Não Circulante
6.384.280
2.118.044
Total
22.188.438 10.035.294
20. Outras Contas a Pagar:
31/12/2019 31/12/2018
Adiantamento de clientes
1.096.918
1.213.307
Gestão compartilhada
4.670.056
9.476.889
Nota de débito a pagar
468.911
468.911
Outras contas a pagar
453.828
553.128
Total
6.689.713 11.712.235
21. Provisão para Demandas Judiciais: A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Por opção da Administração da Companhia, não foi efetuada a
provisão para demandas judiciais. 22. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é dividido em 10.500.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente
a R$10.500.000.
Acionistas
Ações
%
R$
EMABE Empreendimentos e Participações - EIRELI.
5.250.000 50,00 5.250.000
EPAH Empresa Paulista de Asfalto Ltda.
5.250.000 50,00 5.250.000
Total
10.500.000 100,00 10.500.000
d) Reservas de lucros: O resultado acumulado está composto conforme abaixo: R$: Reservas de lucros em
01/01/2018, 104.535.778; Lucro do exercício, 13.052.511; Distribuição de lucros, (6.936.820); Reservas de lucros em 31/12/2018, 110.651.469; Lucro do exercício, 8.562.311; Distribuição de lucros, (3.170.632); Reservas
de lucros em 31/12/2019, 116.043.148. 23. Receita Líquida: A composição da receita líquida das operações está
31/12/2019 31/12/2018
representada pelos seguintes valores:
Prestação de serviços
148.413.879 116.130.673
Receita de consórcios
10.980.888
8.233.034
Deduções
(9.940.757) (9.101.417)
Total
149.454.010 115.262.290
24. Custos e Despesas das Vendas e Serviços:
31/12/2019 31/12/2018
Por Função: Custo dos produtos vendidos
130.574.415 87.134.269
Despesas com vendas
1.137.935
152.911
Despesas gerais e administrativas
1.402.545
5.247.774
Despesas tributárias
33.467
9.335
Despesas com o pessoal
5.257.060
2.660.763
Total
138.405.422 95.205.052
Por Natureza: Materiais aplicados
42.811.551 32.529.043
Gastos diretos dos serviços prestados
24.459.807 16.358.170
Mão de obra direta
15.714.571 20.309.801
Mão de obra indireta
2.115.030
1.867.586
Serviços de terceiros
47.964.338 14.490.754
Viagens, hospedagens e locomoção
411.115
228.846
Aluguéis e condomínios
250.536
174.854
Depreciação
1.257.773
1.314.877

Contas e materiais de consumo
255.089
2.218.087
Manutenção
207.852
227.913
Seguros e indenizações
207.827
234.032
Outras despesas administrativas
2.749.933
5.251.089
Total
138.405.422 95.205.052
25. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas: Outras Receitas
31/12/2019 31/12/2018
Venda do imobilizado
100.000
20.000
Ganhos em itens monetários
128.762
1.462.692
Total
228.762
1.482.692
Outras Despesas: Baixa do imobilizado
(169.131)
(71.969)
Perdas em itens monetários
(451.877)
(330.750)
Total
(621.008)
(402.719)
Total de outras receitas (despesas) líquidas
(392.246)
1.079.973
31/12/2019
31/12/2018
26. Receitas Financeiras:
Descontos obtidos
298.419
119.184
Juros ativos
1.553
71.005
Receitas sobre aplicações financeiras
3.090
1.551
Total
303.062
191.740
27. Despesas Financeiras:
31/12/2019
31/12/2018
Juros sobre empréstimos
4.011.226
7.033.916
Descontos concedidos
3.304
31.078
Comissões e despesas bancárias
68.988
48.613
Juros e multas sobre impostos
1.456.431
1.162.833
Total
5.539.949
8.276.440
28. Instrumentos Financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros para atendes às
necessidades operacionais dos seus negócios e está exposta a vários riscos que são inerentes às suas atividades. A forma de identificação e condução desses riscos é de suma importância para obtenção de lucratividade. Os
riscos mais significativos são: Risco de liquidez: O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento
entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o que pode resultar incapacidade de cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A Companhia mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa
cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.
Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros que a Companhia está exposta é em função de sua dívida de longo
prazo e, em menor escala, de curto prazo. Atualmente, as dívidas de taxas de juros são prefixadas. Instrumentos
financeiros por categoria: A Companhia deve divulgar os instrumentos financeiros por categoria, permitindo que o
usuário da demonstração financeira avalie a significância dos instrumentos financeiros para sua posição patrimonial e financeira para análise de desempenho.
2019
2018
Ativo a valor justo
Ativo a valor justo
com (ganhos/perdas)
Emprés- com (ganhos/perdas)
Emprésreconhecimento
reconhecimento
timos e
timos e
no resultado recebíveis
no resultado recebíveis
Ativo financeiro
Caixa e equivalentes de caixa
7.500.422
44.339
Contas a receber de clientes
- 168.216.112
- 155.620.426
Partes relacionadas
- 5.999.198
- 6.374.198
Participações em consórcios
- 3.348.136
- 7.939.536
Outras contas a receber
- 7.747.535
- 26.290.679
Total
7.500.422 185.310.981
44.339 196.224.839
Passivo financeiro: Fornecedores
- 8.649.588
- 15.373.124
Empréstimos e financiamentos
- 39.569.186
- 44.413.136
Partes relacionadas
- 4.451.598
- 4.859.219
Outras contas a pagar
- 6.689.713
- 11.712.235
Total
- 59.360.085
- 76.357.714
Mensuração do valor justo: O valor justo como a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado, entre as partes conhecedoras e dispostas a isso, em transação sem favorecidos. Determina-se uma
hierarquia de três níveis para um valor justo, descrevendo os três níveis de informações que devem ser utilizados
na mensuração ao valor justo: 1tYHO - Preços cotados (não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos); 1tYHO- Imputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1, que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente ou indiretamente (derivados
dos preços); 1ível 3 - Imputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (imputs não observáveis). Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não mantinha operações com
instrumentos financeiros derivativos em 31/12/2019. 29. Cobertura de Seguros: Em 31/12/2019 a Companhia
adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela administração, levando em conta a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
Valor
Item
Tipo de cobertura
Segurado (R$)
Pavimentação e requalificação de vias públicas, obras civis, serviços de
instalações e montagem de máquinas e equipamentos incluindo, fundaResponsabilidade ções, poluição súbita, erro de projeto, circulação de equipamentos e veícucivil
los terrestres motorizados, danos ao proprietário da obra.
13.124.129
30. Evento Subsequente: Em 31/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. Em 11 de março a mesma organização elevou a classificação do
surto para pandemia, devido ao seu alcance global. Esse surto desencadeou decisões significativas de governos
e entidades do setor privado, que somadas ao seu potencial impacto, elevam o grau de incerteza para os agentes
econômicos. Nesse contexto a Companhia ressalta que, até a presente data, não ocorreram impactos relevantes
ou significativos em seus negócios, em função do COVID-19, que justifique alterações nas demonstrações contábeis ora apresentada.

Michel Matilde de Novaes - Administrador

Paulo César dos Santos - Contador - CRC 1SP197778/O-2

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024803-81.2020.8.26.0114 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO REALI ZIA, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) público em geral, nos termos do artigo 726, §1º do Código de Processo Civil, que tramita
neste Juízo a ação de Protesto, iniciada por Pearson Education do Brasil Limitada (“Pearson”) para dar Conhecimento
Geral ao Público em face de Carlos Roberto Wizard Martins (“Carlos”), brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 1.217.328-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 358.707.459-34, residente e domiciliado
na Rua Emerson José Moreira, nº 388, Parque Taquaral, CEP 13087-045, Campinas, SP; Vânia de Campos Pimentel
Martins, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.177.479-2 SSP/PR e inscrita no
CPF/MF sob o nº 484.243.827-49, residente e domiciliada na Rua Emerson José Moreira, nº 388, Parque Taquaral,
CEP 13087-045, Campinas, SP; Charles Pimentel Martins, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 32.904.491-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 325.136.558-42, residente e domiciliado na
Alameda das Palmeiras, 600, Recreio Gramado, CEP 13101-676, Campinas, SP; e Lincoln Pimentel Martins, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 43.911.571-1 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 313.242.508-79, residente e domiciliado na Rua Emerson José Moreira, nº 343, Parque Taquaral, CEP
13087-045, Campinas, SP (em conjunto, “Notificados”), com o objetivo de resguardar direitos e dar conhecimento a
terceiros do quanto segue. Em dezembro de 2013, os Notificados, conjuntamente com Kinea I Private Equity FIP, Kinea
Co-Investimento I FIP, Galícia Investimentos Ltda., Harbin Participações Ltda. e AMD Participações Ltda. (todos na
qualidade de Vendedores), Pearson (na qualidade de Compradora) e as sociedades VCCL Participações S.A., VCM
Participações Ltda., LVCC Participações Ltda. e Kinea Investimentos Ltda. (todas na qualidade de intervenientes
anuentes) celebraram contrato de compra e venda de ações, por meio do qual, em resumo, a rede de franquia de
escolas de idiomas “Wizard” foi adquirida pela Pearson e a ela foram transferidos todos os direitos de uso e gozo da
marca, nome, signos e derivados “Wizard”. Sendo assim, desde 2013, a Pearson é a única detentora de todos os
direitos relacionados à marca e à rede de franquia de escolas de idiomas Wizard. Nenhum dos Notificados, em especial
Carlos, mantém qualquer tipo de vínculo societário ou qualquer tipo de relação atual com a rede de franquia de escolas
de idiomas ou marca Wizard ou com a Pearson, além de não administrar e tampouco prestar serviços de qualquer
natureza para a Pearson e sociedades coligadas, não mantendo qualquer vínculo com a marca Wizard e com a rede
de franquia de escolas de idiomas Wizard. A Pearson não compactua com qualquer pronunciamento emitido por Carlos,
especialmente de caráter político. Todas as associações atuais realizadas entre os Notificados, inclusive Carlos, e a
marca e a rede de franquia de escolas de idiomas Wizard são indevidas. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei (arts. 257 e 258 do CPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos
17 de agosto de 2020.
K-21e22/08
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001957-88.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a João Luiz da Silva,
CPF 919.494.168-87, que Banco Fibra S/A, CNPJ - 58.616.418/0001-08, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu
-AURÓCIOªDEª!NDRADEªEª,OGISCOOPERª ª#OOPERATIVAªDEª4RABALHOª0ROlSSIONAISªDAª«REAªDEª4RANSPORTEª2ODOVIÈRIOªDEª#ARGASªEª0ASSAGEIROS ªPARAªCOBRANÎAª
DEª2ª ªFEV ªREFERENTEªAOªSALDOªDEVEDORªDAª#ÏDULAªDEª#RÏDITOª"ANCÈRIOªNªª%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAª
AªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMª
COMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAª
HONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGO ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEª
PRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017898-92.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei,
etc.Faz saber a Vanessa de Abreu Pereira CPF 190.797.798-81, que Condomínio Edifício Aurora ajuizou ação de execução,
para cobrança de R$ 5.677,99 (dezembro/2017). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida: a citação por edital, para
que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou
apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6
vezes,com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do arresto de direitos hereditários sobre o apto. 10, 2º
andar ou 3º pavimento do Edifício Aurora, à rua Tuiuti 2122, Tatuapé, matrícula 7743, 9º CRI/SP. Passando a fluir do prazo
supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, independentemente de nova Intimação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 d julho de 2020. [20,21]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024310-66.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ferriplax Instrumentos de Corte e Medição , 60.699.907/0001-12 que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A. 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, pague a quantia de
R$ 896,51 (06/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
B 20 e 21/08
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 1021453-74.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Recimax Termoplásticos Ltda EPP, CNPJ 05.630.976/0001-61, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 77.282,52 (17/04/2013), referente ao saldo devedor do Instrumento
0ARTICULARªDEª#ONlSSÍOªDEª$ÓVIDAªEª#OMPROMISSOªDEª0AGAMENTO ªCELEBRADOªENTREªASªPARTESªEMªª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALª
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSª
EªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOª
PAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEª
OFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMª
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
DEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEª
B 20 e 21/08
FATOªFORMULADASªPELAªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100329-67.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Support Cargo S/A, CNPJ 002.983.304/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que Banco Daycoval
S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu Rogério Mendes de Abreu, para cobrança
de R$ 174.534,00 (jan/2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário/Desconto de Títulos nº 139356/18,
dos Instrumentos Particulares de cessão de direitos creditórios e outras avenças nºs: 1388648/18, 1391147/18, 1391395/18,
1391756/18, 1392015/18, 1393555/18, 1394019/18, 1394434/18, 1394688/18, 1395228/18, 1396537/18 e da operação Cash
%XPRESSª ª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSª
os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª ATUALIZADO ª ANOTANDOSEª QUE ª EFETUADOª Oª PAGAMENTOª NOª PRAZOª DEª ª DIAS ª Aª VERBAª
HONORÈRIAª lCAª REDUZIDAª PELAª METADE ª TENDOª Oª PRAZOª DEª ª DIAS ª Aª AmUIRª APØSª Oª PRAZOª SUPRA ª PARAª QUEª OFEREÎAª EMBARGOS ª
FACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMª
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
MONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ªPRESUMINDO
SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2020. B 20 e 21/08
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Aumenta incidência de trabalho
infantil em SP durante pandemia
Maia defende manutenção
de veto que impede reajuste
a servidores
O presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia (DEMRJ), defendeu na quinta-feira
(20) a manutenção do veto presidencial que congelou salários de servidores públicos federais durante o período da
pandemia da covid-19. Na quarta-feira, o dispositivo foi derrubado em sessão do Senado.
“Nós entendemos que esse
veto é muito importante a sua
manutenção, para que a gente
possa dar uma sinalização clara que nós queremos, claro,
atender a estados, atender a
municípios, atender à sociedade, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal”.
Deputados se reuniram na
quinta-feira para retomar a análise de vetos do presidente da
República, Jair Bolsonaro. Na
quarta-feira, parlamentares
analisaram uma série de vetos presidenciais a leis aprovadas pelos parlamentares.
Na ocasião, congressistas
também derrubaram o veto
ao uso de máscara em escolas e comércio.
Segundo Maia, líderes partidários estão atuando para que
o veto ao congelamento de salários dos servidores seja mantido. Caso o veto seja mantido na Câmara, a concessão de
reajustes fica proibida até
dezembro de 2021. Se houver a decisão de manter a derrubada proposta pelos senadores, o reajuste é liberado e
ficará a critério de prefeitos e
governadores.
“Estamos trabalhando para
que a gente consiga, na tarde de
hoje, manter o veto. Não tem
nada contra o servidor, muito
pelo contrário. O projeto de lei
aprovado com esse artigo, ele
só tinha um objetivo: garantir
aos prefeitos e aos governado-

res todas as condições para pagar os salários dos servidores
públicos”, disse Maia. “A derrubada desse veto, quais são as
consequências? Nós não sabemos. Nós temos muitas medidas provisórias que podem ser
afetas com o resultado negativo dessa votação. Porque essa
economia ela faz parte de todo
planejamento que o governo
fez junto com Congresso Nacional”, completou.
Reajuste
O presidente Jair Bolsonaro também criticou a derrubada do veto na quinta-feira. Para
ele, a medida torna “impossível governar o país”.
“Quarta-feira, [19], o Senado derrubou um veto que vai
dar um prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil. Então, eu
não posso governar um país.
Se esse veto [derrubada de
veto] for mantido na Câmara,
é impossível governar o Brasil. É de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco”, disse a
apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada.
Bolsonaro sancionou em
maio a lei que trata da ajuda financeira a estados, municípios
e o Distrito Federal para o
combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus (covid-19), e que também prevê
que os servidores públicos deverão ficar sem reajuste até o
fim do ano que vem. Na ocasião, ele vetou ainda a possibilidade de deixar algumas categorias de fora desse congelamento, como trabalhadores da
educação, saúde e segurança
pública, servidores de carreiras periciais, profissionais de
limpeza urbana e de serviços
funerários. (Agência Brasil)

Onze partidos estão aptos a
receber Fundo Eleitoral,
informa TSE
Apenas 11 dos 33 partidos
políticos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) cumpriram, até o momento, todas as
exigências previstas na legislação e foram habilitados a receber recursos do Fundo Eleitoral
para as eleições de 2020. Dos
R$ 2,03 bilhões que serão disponibilizados pelo Tesouro Nacional para este fim, R$ 797,6
milhões terão como destino essas legendas, o que corresponde a 39,2% do valor total.
De acordo com o TSE, os
partidos que já foram autorizados a receber os recursos são
PSL (R$ 199,4 milhões); PSD
(R$ 138,8 milhões); PSDB (R$
130,4 milhões); PL (R$ 117,6
milhões); PTB (R$ 46,6 milhões); Solidariedade R$ 46 milhões); Patriota (R$ 35,1 milhões); PSC (R$ 33,2 milhões);
Rede (R$ 28,4 milhões); PV (R$
20,4 milhões); e PMB (R$ 1,2
milhão). O partido Novo e o
PRTB, que teriam direito a receber R$ 36,5 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente, abriram
mão das verbas do fundo para as
eleições municipais de 2020
por decisão interna das legendas.
Segundo o TSE, os recursos
do fundo são liberados às legen-

das somente “após a definição
dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados
pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de
cada agremiação e, posteriormente, informados e certificados pelo Tribunal”.
Ainda estão em fase de diligência os documentos encaminhados por PP (R$ 140,6 milhões),
Republicanos (R$ 100,6 milhões),
DEM (R$ 120,8 milhões), e DC
(R$ 4 milhões). Após o envio dos
documentos, cabe à presidência da
corte certificar que as petições dos
partidos contêm todos os requisitos exigidos para a liberação do
fundo, determinar a transferência
dos recursos às contas bancárias informadas pelas legendas e
publicar os critérios fixados pelos partidos, informou o TSE.
Entre os critérios de distribuição do fundo está a obrigação de aplicação mínima de 30%
do total recebido para o custeio
da campanha eleitoral das candidatas do partido ou da coligação. Os valores absolutos e os
percentuais desse custeio devem ser amplamente divulgados
pelos partidos, de forma a permitir o controle da Justiça Eleitoral. (Agência Brasil)

A perda de renda das famílias durante a pandemia de covid19 (doença provocada pelo novo
coronavírus) tem levado a um
aumento da incidência do trabalho infantil, segundo pesquisa do
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef). O levantamento feito com 52,7 mil famílias
que a entidade tem atendido na
cidade de São Paulo mostra um
aumento do número de residências onde ao menos uma criança
trabalha.
Entre as famílias que foram
cadastradas em maio para receber os kits de higiene e as cestas-básicas oferecidas pelo Unicef, a cada mil domicílios, 21,2
disseram ter ao menos uma criança trabalhando. Dentro dessa
mesma amostra, o índice cai
para 17,5 a cada mil quando as
famílias falam da situação antes
da pandemia.
Entre as famílias que foram
incluídas no cadastro em julho,
a incidência de trabalho infantil

subiu para 24,2 a cada mil, sendo que antes da pandemia as respostas das pessoas dentro dessa
amostra apontam para um índice de 17,4.
Perfil
A coordenadora do Unicef
em São Paulo, Adriana Alvarenga, afirma que as famílias selecionadas pelo programa estão em “situação de extrema
vulnerabilidade”. “A gente foi
atender as que não estavam sendo atendidas de outras maneiras”, enfatiza.
Nas residências cadastradas
vivem cerca de 190 mil pessoas. Dessas, 80 mil são crianças
e adolescentes – 28 mil tem até
5 anos; 30,9 mil, entre 6 e 12
anos; 21,2 mil, entre 13 e 18
anos de idade.
Sem trabalho
São famílias que já viviam
em dificuldade antes da pandemia (42,9% dos adultos estava

desempregado antes mesmo do
isolamento social). Porém,
30,4% das pessoas perderam o
emprego durante a pandemia e
15,7% continuaram trabalhando,
mas com a renda reduzida. Apenas 10,9% conseguiram manter
as condições de antes da chegada do coronavírus.
“A situação foi se agravando
e o impacto entre crianças e adolescentes piorando”, ressalta
Adriana a respeito da pressão sobre essas famílias. Além da perda de trabalho, são pessoas que
enfrentam empecilhos até para
serem beneficiadas pelos programas governamentais. “50% não
estavam tendo acesso a auxílio
emergencial ou qualquer outro
auxílio do governo”, destaca a
coordenadora do Unicef.
Evasão escolar
A entrada precoce e precária
no mercado de trabalho pode levar, segundo Adriana, ao abandono dos estudos. “Tem outros le-

vantamentos que já mostram que
muitos adolescentes dizem que
não pretendem voltar à escola.
Muitos que desistiram de fazer
Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]”, aponta.
O afastamento da escola traz
mais prejuízos do que a perda de
aprendizado, na avaliação dela.
“Isso abre o flanco para outras
violências”, ressalta. “A escola,
além de ser um espaço de aprendizagem, é um espaço de proteção e acesso a outros serviços”,
acrescenta.
Para enfrentar essa situação,
Adriana defende que o governo,
nas diferentes esferas, promova
uma “busca ativa” dessas famílias para que elas possam ser inseridas nos programas de assistência social. “Programas de
transferência de renda de médio
e longo prazo e apoio a essas
famílias para que elas possam se
inserir ou permanecer no mercado de trabalho”, enumera.
(Agência Brasil)

Monitor indica aumento de estiagem
em sete estados brasileiros
O monitoramento das secas
feito pela Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico
(ANA) identificou entre junho e
julho aumento da estiagem nos
estados da Bahia, Espírito
Santo, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro e
Tocantins.
As informações, com mapas ilustrativos, estão disponíveis no site Monitor das Secas mantido pela agência reguladora. A comparação entre
junho e julho permite identificar o aumento das áreas com
secas fracas e moderadas.
O Monitor das Secas observa a situação de estiagem em 16
estados e desde o mês passado

acompanha a situação de Mato
Grosso do Sul. Neste estado está
esboçada a maior mancha de seca
grave do mapa. Em 25 de julho,
as Forças Armadas, órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros e
brigadistas iniciaram a Operação
Pantanal para combater o incêndio na região norte de MS.
A ferramenta também identifica que entre junho e julho a
estiagem diminuiu em Alagoas,
Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte, e se manteve
estável no Distrito Federal, Ceará, Goiás e Sergipe.
Caatinga, litoral e Matopiba
Nessa época do ano, a seca é

recorrente no bioma da Caatinga que cobre a maior parte do
interior nordestino. No litoral da
região, faixa leste do Rio Grande do Norte até a Bahia, no entanto, é comum ocorrerem chuvas. Conforme o monitor, as
maiores precipitações foram
registradas no litoral da Paraíba
em julho, acima de 300 milímetros em todo o mês.
Apesar do aumento da seca
em julho em alguns estados, não
se observou na Caatinga crescimento de focos ativos de queimadas, detectados por satélite,
na comparação com outros anos.
Conforme observação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em julho foram

computados 402 focos de calor,
número que é menos da metade
da média de focos (989) e quase cinco vezes abaixo do recorde (1907) verificado em 2010.
Informativo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
descreve que até 2 de setembro,
“as chuvas deverão diminuir na
Região Nordeste e, não há previsão de chuva na região central
do Brasil, que inclui a área do
[chamado] Matopiba”, diz o boletim em referência ao acrônimo formado com as iniciais dos
estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia, que formam região produtora de soja, algodão
milho, arroz, carne bovina e leite de vaca. (Agência Brasil)

Preço de medicamentos
hospitalares sobe 16% na pandemia
O preço dos medicamentos
vendidos aos hospitais do país
subiu 16,4% durante os cinco
primeiros meses da pandemia
da covid-19 no Brasil, de março e julho. Os dados, divulgados na quinta-feira, (20), são
do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPMH), da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe)
e da Bionexo.
Segundo o levantamento, a
alta foi impulsionada por três
grupos de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com a covid-19: suporte ao aparelho cardiovascular, com elevação de

92,6%; sistema nervoso, de
66%; e aparelho digestivo e
metabolismo, de 50,4%. Os
aumentos principais foram de
remédios relacionados a analgesia, anestesia, suporte ventilatório e suporte vital.
Também apresentaram aumento expressivo os preparados hormonais sistêmicos, de
21,8%, e do sistema musculoesquelético, de 18,2%, utilizados nas unidades de terapia intensiva (UTI).
“Entre os fatores que contribuíram para o aumento dos
preços observado pode-se destacar dois. O primeiro deles,
que tem impacto abrangente,

foi a desvalorização cambial,
que afeta o preço de medicamentos e insumos cujos mercados estão atrelados à moeda
estrangeira. O segundo aspecto, mais específico, foi o aumento brusco da demanda das
unidades de saúde por medicamentos associados aos cuidados dispensados aos pacientes
da covid-19, principalmente
aqueles em estado mais grave”,
disse o coordenador de pesquisas da Fipe, Bruno Oliva.
Julho
Em julho, o preço dos remédios hospitalares registrou
um avanço de 1,74%, resulta-

do que representa uma aceleração menor em relação à variação observada no mês anterior, de 4,58%. No acumulado
do ano, de janeiro a julho, o
índice registra alta de 18,72%.
De acordo com a Fipe, entre os motivos que podem ter
contribuído para a aceleração
menor no último mês estão a
estabilização da taxa de câmbio, a reestruturação gradual
das condições de mercado, a
queda dos casos de covid-19
nos grandes centros urbanos do
país, e a readequação, ainda
que parcial, das condições de
oferta após o choque inicial.
(Agência Brasil)

Copel e CIBiogás firmam parceria
para geração de energia
A Copel assinou um termo
de cooperação com o instituto
de ciência e tecnologia CIBiogás para o desenvolvimento de
estratégias de atuação e modelos de negócios utilizando como
fonte o gás gerado por resíduos
da agroindústria e outras atividades. A parceria faz parte do Projeto GEF Biogás Brasil, implementado pela Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) com
o objetivo de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa
(GEE) e a dependência de combustíveis fósseis, e terá validade por três anos.
A inserção do Paraná neste
movimento internacional que
reúne 183 países (o Global Environment Facility - GEF) fortalece o protagonismo do Estado nas ações de exploração do
biogás como fonte de energia.
De acordo com o superintendente de Gás, Biomassa e Ino-

vação da Copel, Carlos Diego do
Valle Pedroso, a diversidade de
plantas já instaladas e o trabalho
do CIBiogás, que tem a Copel
como associada fundadora e
mantenedora, são fatores que
impulsionam o desenvolvimento de novos projetos para a geração de eletricidade, com um
horizonte de grande potencial a
ser explorado.
Ele explica que os ganhos
esperados aliam cuidado com o
meio ambiente e benefício econômico para a cadeia produtiva. “Além de contribuir diretamente para o meio ambiente,
reduzindo os gases do efeito
estufa, os projetos incentivados por esta rede de parcerias
ajudarão a fomentar uma indústria nacional, em uma área que
hoje tem muitos equipamentos
importados”, diz.
O biogás é produzido pela
digestão anaeróbia (sem a presença de ar) de uma biomassa,

que pode ter origem bastante
variada: cana-de-açúcar, resto de
alimentos, esterco, entre outros. Para o uso em motores
geradores de eletricidade, na
maioria das vezes é necessária apenas a retirada do gás sulfídrico, para prevenir a corrosão dos equipamentos. Existe
ainda a possibilidade de filtragem de outros elementos, a
fim de obter o gás biometano,
com no mínimo 90% de metano, se tornando como gás
natural e podendo ser utilizado
como combustível.
Uma das plantas inovadoras
já em operação no Paraná é resultado do trabalho conjunto entre Copel e CIBiogás oriundo de
projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Aneel.
A primeira usina do Brasil a
produzir energia com biogás
oriundo do tratamento dos dejetos de suínos acaba de completar um ano de operação, em En-

tre Rios do Oeste. Com capacidade de 480 KW, a usina reúne
18 produtores rurais parceiros e
tem potencial para transformar
215 toneladas de resíduos por
dia em energia limpa. O investimento da Copel, financiadora do
projeto, foi de R$ 17 milhões.
A Copel incentiva ainda projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para a geração de energia
a partir do biogás, e possui uma
equipe dedicada à prospecção
e desenvolvimento de negócios tendo como base esta fonte. A empresa tem duas chamadas públicas abertas a fim de
formar novas parcerias. Uma
delas tem foco na possibilidade de aquisição de empreendimentos consolidados ou já
implantados, enquanto a outra
visa à formação de parcerias
para o desenvolvimento de
projetos em conjunto entre
agroindústria, desenvolvedores e projetistas. (AENPR)

Lembre sempre de lavar as mãos

