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SP pode ter 1 milhão de casos
do novo coronavírus até o dia 15
Governo destina recursos para
redução da tarifa de energia elétrica
Página 3

STJ mantém afastamento de
Wilson Witzel do governo do Rio

Até o dia 15 deste mês, o
estado de São Paulo pode ter
entre 900 mil e 1 milhão de
casos confirmados do novo
coronavírus. Segundo o Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, até
esta data, o estado poderá acumular entre 33 mil e 38 mil
mortes por covid-19 [a doença provocada pelo novo
coronavírus].
O estado tem, até o mo-

Golpes financeiros contra
idosos cresceram 60%,
diz Febraban
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A Alemanha não vai precisar de outro lockdown (fechamento total) de amplitude nacional no inverno do Hemisfério Norte para manter o novo
coronavírus sob controle, apesar do aumento nas infecções,
disse na terça-feira, (2), em
Berlim, o ministro da Saúde,
Jens Spahn.
Depois de manter o número
de infecções e de mortes por
covid-19 em patamares relativamente baixos se comparados
com seus vizinhos europeus, o
total de novos casos na Alemanha tem acelerado nas últimas
emanas, aumentando os temores
de uma segunda onda. Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde
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Noite

O Banco Central apresentou na
quarta-feira (2) a nova cédula de R$
200, que passa a ter valor legal imediatamente e começa a circular conforme a demanda. Ao todo, serão
disponibilizadas 450 milhões de
unidades da nota até o fim do ano.
Para o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a introdução
da nova cédula era fundamental
para evitar um eventual desabastecimento do papel-moeda frente ao aumento da demanda por dinheiro em espécie desde o início
da pandemia do novo coronavírus.
“O momento singular que es-

tamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi um
aumento expressivo na demanda da
sociedade brasileira por dinheiro
em espécie. O aumento foi verificado no Brasil desde o início da
pandemia, mas não foi exclusividade do nosso país. Outras nações
viveram fenômeno semelhante.
Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a
garantia de uma reserva em dinheiro”, afirmou, durante o discurso
de lançamento do novo modelo.
A cédula de R$ 200 traz cores cinza e sépia predominantes

e homenageia o lobo-guará, animal típico da fauna do cerrado
brasileiro, e atualmente ameaçado de extinção. A nota tem o
mesmo formato e dimensões da
cédula de R$ 20 (14,2cm x
6,5cm). A decisão de manter o
formato, segundo o BC, é para
melhor adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos
automáticos que aceitam e fornecem cédulas de dinheiro.
“O Banco Central tem atuado durante todos estes meses e
tem conseguido fornecer cédulas e moedas de modo a atender
às necessidades da sociedade de
forma adequada. Ainda assim,
como estamos vivendo um momento sem precedentes na história, não há como prever se essa
demanda por dinheiro em espécie continuará aumentando, e por
quanto tempo. Esse momento,
com essas necessidades, se mostrou oportuno para o lançamento de uma cédula de maior valor,
cujo pré-projeto já existia desde
o lançamento da segunda família
de cédulas, em 2010”, acrescentou Campos Neto.
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Covid-19: mais da metade
de pequenos negócios
retomou atividades
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Prefeituras do litoral de SP
querem polícia contra
covid-19 no feriado
Com a chegada do feriado da
Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira
(7), gestores da Baixada Santista
solicitaram ao governo estadual
reforço policial. A preocupação
é em relação à circulação de pessoas nas praias, fator que pode

fazer disparar os índices de covid-19 na região.
Segundo informaram as
prefeituras de Santos e São Vicente à Agência Brasil, o pedido foi apresentado em reunião por videoconferência na
terça-feira (1º).
Página 2

Campos Neto diz que
economia pode crescer
acima de 4% em 2021
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Esporte

Race Cup volta à Interlagos no
próximo final de semana
Após mais de sete meses,
214 dias para ser mais exato, a
Race Cup estará de volta às pistas no próximo final de semana, em Interlagos, para a disputa
da segunda etapa da temporada
de 2020 na LDA (Liga Desportiva de Automobilismo).
A categoria que é composta
por GM Celtas, equipados com
motores 1.4 Flexpower e pneus
radiais, prega pelo equilíbrio entre os carros e disputa entre os
pilotos que terão três treinos livres mais a classificação, para
tirar a ferrugem que foi acumulada durante a pandemia.
“É extremamente impor-

tante o retorno da categoria. São
muitos meses longe das disputas
e sabemos de tudo o que envolve. Não é apenas o prazer e a
emoção de ver os carros acelerando, mas também lembrar que
tudo isso gera emprego e trabalho para muita gente.”
“Não podemos deixar de falar que também temos o lado dos
pilotos. Somos uma categoria de
entrada, e os pilotos que querem
entrar no mundo do automobilismo não tem tempo a perder, então esse retorno é providencial e
necessário”, concluiu Alexandre
Flaquer, idealizador da categoria.
Cronograma da segunda eta-

pa da Race Cup:
Sexta feira, 4:
1° treino livre: 08:00 às
08:20; 2° treino livre: 10:45 às
11:05; 3° treino livre: 13:30 às
13:50
Sábado, 5:
Abastecimento e Vistoria:
06:30 às 07:00; Classificação:
08:00 às 08:20
1° Corrida: Largada às 10:55
- 12 voltas ou 30 minutos
Domingo, 6:
2° Corrida: Largada às 09:15
- 12 voltas ou 30 minutos
Para mais informações sobre
a categoria, entrar em contato
através
do
e-

Foto/Pavan Fotografia

Ministro da
Saúde da
Alemanha
descarta novo
lockdown
no país

Foto/ Raphael Ribeiro BCB

O candidato democrata à
Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, tentará redirecionar o foco da corrida
eleitoral para o novo coronavírus e a maneira como o presidente Donald Trump, que
busca a reeleição, lida com a
pandemia durante um evento
de campanha sobre a reabertura segura das escolas na
quarta-feira (3).
A crise de saúde, que já matou mais de 184 mil norte-americanos, foi ofuscada nos últimos dias por tumultos civis em
Portland, no Oregon, e Kenosha,
no Wisconsin, onde policiais balearam Jacob Blake nas costas na
semana passada, desencadeando
protestos.
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Banco Central apresenta
nova cédula de R$ 200

mail: contato@racecup.com.br
Conheça mais sobre a cate-

goria acessando: https://
www.racecup.com.br/

F-Renault Eurocup: Collet volta à pista
e defende liderança em Nurburgring
Após um intervalo de 40
dias, pilotos e equipes da Fórmula Renault Eurocup voltam
a acelerar para a disputa da terceira etapa em rodada dupla da
temporada 2020. Após duas
etapas na Itália, a categoria
desembarca na Alemanha tendo o brasileiro Caio Collet na
liderança do campeonato.
Nas provas em Monza e
Ímola, Collet conquistou uma
vitória, um segundo, um terceiro e um quinto lugar. Com os
resultados, o piloto, que integra o Renault Sport Academy,
soma 68 pontos na tabela, 14
de vantagem em relação ao
vice-líder Franco Colapinto e
18 à frente do espanhol David

Foto/ Renault Sport DPPI

Enquanto
Trump repudia
protestos,
Biden
ressaltará
segurança de
escola

mento, o 826.331 casos confirmados do novo coronavírus,
dos quais 11.956 foram
contabilizados nas últimas 24
horas. Os óbitos somam, até
agora, 30.673, dos quais 298
foram registrados nas últimas
24 horas.
Do total de pessoas
diagnosticadas com a covid-19,
666.857 pessoas estão recuperadas, sendo 91.605 delas após
internação.
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Vidales, terceiro colocado.
A pista alemã de 5.148 metros e 16 curvas não será novidade para o brasileiro, que no ano
passado, em sua temporada de

estreia na Fórmula Renault Eurocup, foi ao pódio na segunda
corrida em Nurburgring, com um
terceiro lugar.
Durante a pausa no calendá-

rio, o brasileiro participou de atividades na sede da equipe Renault de F-1, em Enstone, na Inglaterra, vivenciando a rotina de
alguns departamentos da fábrica.
Também esteve em Viareggio, na
Itália, onde intensificou seu programa de treinos físico e mental
na Fórmula Medicine.
Atual campeão da F-Renault
Eurocup entre os estreantes,
Collet prepara-se agora para uma
verdadeira maratona, com oito
etapas e 16 provas em três meses de disputa, passando por seis
países e oito pistas diferentes.
As atividades em Nurburgring terão início nesta quintafeira (3), com quatro sessões de
testes de 50 minutos cada. Na

sexta-feira (4) serão dois treinos livres e o classificatório
para a corrida 1, a partir das
11h25 (de Brasília). No sábado (5), a primeira prova terá
sua largada às 10h35 (de Brasília), antes, no entanto, acontecerá o classificatório para a
corrida 2 (5h40 de Brasília).
No domingo (6), a largada será
às 5h25 (de Brasília).
Os treinos classificatórios
e as corridas estão programados para serem exibidos ao vivo
pelo Youtube e Facebook da
Renault Sport (https://
www.youtube.com/user/renaultsport
ou
https://
www.facebook.com/RenaultSportSeries/).
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SP pode ter 1 milhão de casos
do novo coronavírus até o dia 15
Até o dia 15 deste mês, o
estado de São Paulo pode ter
entre 900 mil e 1 milhão de
casos confirmados do novo
coronavírus. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, até
esta data, o estado poderá
acumular entre 33 mil e 38

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
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uma referência das liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereadora Rute (irmã da deputada na ALESP Marta Costa
- agora vice do Matarazzo pra prefeitura paulistana) segue
em campanha pela reeleição. Elogiou o prefeito Bruno Covas (PSDB) pela boa relação com Assembleia de Deus (Belém) do histórico Wellington, pai das 2 parlamentares
+
PREFEITURA (SP)
Pelo menos 6 partidos estão querendo indicar o candidato a vice na chapa pela reeleição do Bruno Covas. Até o próximo dia 12, data da convenção do PSDB, pode rolar um nome
que dê leveza na chapa. Quanto a uma chapa ‘puro-sangue’, o
nome hoje é o do ex-deputado federal Trípoli
+
ASSEMBLEIA (SP)
Quem tem como vice-governador alguém que presidiu a
ALESP, como Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL), pode se dar
ao luxo de praticamente anunciar que a ALESP vai aprovar a
reforma administrativa já pra 2021, com inúmeras privatizações com participação do investimento estrangeiro
+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB ‘liberal de centro’) segue defendendo sua esposa e 1ª Dama Bia, sobre comentários (tirados do contexto por adversários) que ela faz sobre
uma ‘outra cidade’ dentro de cidades como a Capital São Paulo, formada por moradores de rua
+
CONGRESSO (BR)
Quem segue em prisão domiciliar e tendo que pagar por
condenações (com a fortuna da mãe) é o ex-deputado federal (SP) Paulo Maluf. Reinou na ARENA (hoje PP). O exprefeito paulistano e ex-governador paulista tá completando
89 de idade. Quase nada a comemorar
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Após tomar bicadas das emas, quando passeava pelos jardins do Palácio (curando-se da Covid 19), Jair Bolsonaro virou motivo de gozação cruzada pelo fato de um lobo guará que estampa a nova nota de 200 Reais - ter invadido um refeitório justo do Exército brasileiro
+
PARTIDOS
O PTB - do eterno dono Jefferson - acertou quando previu que governadores e prefeitos pelo Brasil seriam afastados, cassados e até presos em função do que chamou de ‘Covidão’ : crimes cometidos por políticos que roubaram em
nome do combate à pandemia Covid 19
+
POLÍTICOS
... O REPUBLICANOS (ex-PRB) tá sendo atacado pela
Globo (tv), através das coberturas do caso dos Guardiões do
Crivella (prefeito do Rio), que seriam seus leões de chácara
nas portas dos prontos socorros e hospitais. A Record (tv)
pode dar vários trocos na família Marinho
+
HISTÓRIAS
Prisão - temporária - do dono do PSC (Partido Social
Cristão) no Rio e no Brasil, pastor Everaldo (caso ligado ao
afastamento do governador Witzel do cargo por corrupções
e roubos de dinheiro pra Covid 19) tá deixando certos donos
de outros partidos bem preocupados
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mil mortes por covid-19 [a
doença provocada pelo novo
coronavírus].
O estado tem, até o momento, o 826.331 casos confirmados do novo coronavírus, dos
quais 11.956 foram contabilizados nas últimas 24 horas. Os
óbitos somam, até agora,

30.673, dos quais 298 foram
registrados nas últimas 24 horas.
Do total de pessoas diagnosticadas com a covid-19,
666.857 pessoas estão recuperadas, sendo 91.605 delas após
internação.
Há 4.916 pessoas internadas em estado grave em todo o

estado, em casos suspeitos ou
confirmados do novo coronavírus, além de 6.460 que estão
em leitos de enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva
(UTI) está em 54% no estado
e em 51,5% na Grande São
Paulo. (Agência Brasil)

Prefeituras do litoral de SP querem
polícia contra covid-19 no feriado
Com a chegada do feriado da
Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira
(7), gestores da Baixada Santista solicitaram ao governo estadual reforço policial. A preocupação é em relação à circulação
de pessoas nas praias, fator que
pode fazer disparar os índices de
covid-19 na região.
Segundo informaram as prefeituras de Santos e São Vicente
à Agência Brasil, o pedido foi
apresentado em reunião por videoconferência na terça-feira
(1º). Os prefeitos dos nove municípios da faixa litorânea (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos e São Vicente)
argumentaram que o ideal seria
organizar uma operação conjunta. Para isso, foi demandado o
envio de policiais militares de
outras localidades, para se juntar,
ao longo do feriado prolongado,
aos efetivos dos municípios.

“Os prefeitos entendem que
a ação integrada com o estado
permitirá maior eficácia no controle do cumprimento das normas
vigentes, uma vez que as guardas
civis municipais não têm efetivo
suficiente para atender o elevado número de turistas lotando as
praias, como ocorreu no último
final de semana”, informou, em
nota, a prefeitura de Santos. A cidade soma 18.517 casos confirmados de covid-19 e 568 mortes ocasionadas pela doença. No
estado, foram registrados, até
ontem, 814.375 casos confirmados e 30.375 óbitos.
“Trata-se do segundo pedido
de apoio do Condesb [Conselho
de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista] ao estado. No feriado prolongado de 1º de maio, os prefeitos pediram a ação da PM [Polícia Militar] nas rodovias, a fim de
evitar a vinda maciça de turistas à
Baixada Santista, mas o pedido

não foi atendido na ocasião.”
Segundo as prefeituras, o
secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, comprometeu-se a levar o pleito de apoio da PM ao
governador João Doria.
Governo do estado
Em entrevista coletiva no
começo da tarde, o governador
de São Paulo João Doria disse
estar muito preocupado com a
possibilidade de formação de
aglomerações nas praias do litoral paulista durante o feriado prolongado, assim como
ocorreu no último final de semana. “Fazemos aqui um apelo para que prefeitos e prefeitas de cidades do litoral ou que
são destinos turísticos para
que adotem medidas restritivas e contem com o apoio da
Polícia Militar, desde que sejamos solicitados”, disse o
governador. Segundo o gover-

no paulista, cada prefeito é responsável pela fiscalização em
sua cidade. A Polícia Militar só
pode atuar se o prefeito fizer
uma solicitação formal ao governo de São Paulo.
Doria fez um apelo também
para que as pessoas evitem se
aglomerar, o que pode ajudar a
disseminar ainda mais o vírus.
“Tenham cuidado, tenham zelo.
Nada de aglomeração. Ainda estamos na quarentena, com pessoas infectadas, e temos muitos
óbitos ainda. Não é hora de celebrar, comemorar ou aglutinar”, falou Doria. Com o calor e
o sol do último final de semana,
as pessoas foram às praias do litoral paulista, abandonando as
medidas necessárias para o controle da pandemia do novo coronavírus. Além de não respeitarem o distanciamento social e
se aglomerarem nas praias, os
banhistas não usavam máscaras.
(Agência Brasil)

Governo de SP contrata psicólogos
para atender professores e alunos
O governo de São Paulo vai
contratar mil psicólogos para
atender os 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores e
servidores da rede pública estadual paulista. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o
atendimento será feito de forma
remota, por videoconferência.
O programa Psicólogos da
Educação começará a funcionar
a partir de novembro, com atendimento nas mais de 5 mil escolas da rede pública. Cada escola terá à disposição, no mínimo, 5 horas semanais de atendimento por um psicólogo. Segundo a Secretaria Estadual da Edu-

cação, quanto maior for o número de alunos atendidos pela unidade, maior será a carga horária
semanal disponibilizada pelos
profissionais. Para ter acesso ao
atendimento, as escolas terão de
realizar agendamento por meio
de uma plataforma eletrônica
específica.
Os psicólogos atuarão prioritariamente em atividades coletivas, visando a melhoria de todo
o ambiente escolar, mas haverá
a possibilidade de atendimento
clínico de emergência para alunos ou servidores.
Embora o programa já estivesse em estudo pelo governo,

ele será implantado agora motivado pelos efeitos psicológicos
promovidos pela pandemia.
“Desde o período anterior à
pandemia, a ansiedade é um dos
fatores que mais afeta os educadores: 28% afirmam estar sofrendo ou ter sofrido algum tipo
de depressão. Agora, quase 50%
dos professores indicam que
estão preocupados com a saúde
mental”, disse Rossieli Soares,
secretário de Educação. Além
dos professores, acrescentou
ele, 80% dos jovens dizem que
o lado emocional tem atrapalhado nos estudos. “O aumento de
ocorrência desses transtornos

acaba afetando a própria aprendizagem”, falou Soares.
Os psicólogos vão apoiar o
desenvolvimento das ações do
Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar
(Conviva-SP) e orientar profissionais sobre sinais passíveis de
identificação de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, conforme planejamento de cada escola. Outra ação
prevista é o apoio dos psicólogos aos docentes no desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes.
(Agência Brasil)

Professores poderão ter pagamento
adicional na volta às atividades
Os professores da rede estadual que aumentarem a carga
horária para participar das atividades presenciais nas escolas, a
partir do próximo dia 8 de setembro, receberão um valor adicional sobre o salário. O benefício integra a resolução que
define regras e protocolos para
a retomada das escolas do estado de São Paulo, tanto das redes
públicas como das privadas, e foi
publicado no Diário Oficial de
terça-feira (1º).
O retorno no dia 8 de setembro não é obrigatório e deve
ocorrer, ou não, mediante escuta da comunidade escolar. Os

municípios também têm autonomia de interferir no calendário,
embasados por dados epidemiológicos de suas regiões.
As atividades presenciais
poderão ocorrer somente em
unidades escolares localizadas
em áreas classificadas, no período anterior de 28 dias consecutivos, na fase amarela do Plano São Paulo. As escolas estaduais que retornarem poderão
receber, no máximo, 20% dos
alunos por dia, independente da
etapa do ensino.
Já as redes municipais e privadas devem seguir o decreto do
governo do estado que prevê o

limite de 35% para educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, e 20% para anos
finais do ensino fundamental e
ensino médio. Todas as unidades
também ficam autorizadas a funcionar em horário reduzido.
Atividades permitidas
No caso de as atividades presenciais serem retomadas, a
oferta de atividades deve ser planejada com a comunidade. Dentre as atividades possíveis estão:
atividades de reforço e recuperação da aprendizagem; acolhimento emocional; orientação de
estudos e tutoria pedagógica;

plantão de dúvidas; avaliação diagnóstica e formativa; atividades
esportivas e culturais.
Prevê-se, ainda, a possibilidade da utilização da infraestrutura de tecnologia da informação
da escola para estudo e acompanhamento das atividades escolares não presenciais para os alunos que não conseguem o fazer
de suas casas.
Os estudantes que compõem
o grupo de riscos devem permanecer em casa fazendo as atividades remotas. Também é recomendável que os profissionais que estejam neste grupo não retornem
ao trabalho presencialmente.

Metrô de São Paulo recebe
campanha de alerta sobre depressão
A Linha 4 – Amarela do
Metrô de São Paulo recebe,
durante todo o mês de setembro, uma campanha de conscientização sobre a depressão.
Um dos vagões da linha será
caracterizado, apontando expressões usadas no cotidiano
que, muitas vezes, minimizam
a doença e afastam a pessoa do
tratamento necessário.

As informações também
serão transmitidas em vídeos
animados nos monitores dos
trens e das estações. Um QR
Code (código de barras que direciona o acesso a conteúdos)
encaminhará para um guia que
explica como dialogar de forma empática e acolhedora sobre depressão.
A iniciativa é do movimen-

to Falar Inspira Vida, que conta com o apoio de empresas
farmacêuticas e participação
da Associação Brasileira de
Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, do Centro de Valorização
da Vida (CVV), Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, do
Instituto Crônicos do Dia a

Dia (CDD) e do Instituto Vita
Alere.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta cerca de 5,8% da
população brasileira, o que
corresponde a 11,5 milhões de
pessoas. A doença é apontada
como um dos principais fatores que levam ao suicídio.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Governo destina recursos para
redução da tarifa de energia elétrica
O governo federal editou
medida provisória (MP) que
destina recursos à Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE) para a redução da tarifa
de energia elétrica para os consumidores até 31 de dezembro
de 2025. A MP 998/2020 foi
publicada na quarta-feira, (2) no
Diário Oficial da União e regulamenta o setor elétrico, com a
alteração em diversos dispositivos legais.
A CDE é um fundo do setor
elétrico que custeia políticas
públicas e programas de subsídio, como o Luz para Todos e o
desconto na tarifa para irrigação.
A medida ainda destina recursos da Reserva Global de
Reversão (RGR) e da CDE para

atenuar aumentos tarifários para
os consumidores das distribuidoras da Eletrobras recém privatizadas: Amazonas Distribuidora de Ener gia S.A., Boa Vista
Energia S.A., Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA),
Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Companhia Energética do Piauí (Cepisa), Centrais
Elétricas de Rondônia S.A (Ceron) e Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).
Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência informou que,
entre as alterações, também
está a transferência das ações
de propriedade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
para a União. As ações são representativas do capital social

das Indústrias Nucleares do
Brasil (IBN) e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados (Nuclep). A MP transforma as duas
entidades em empresas públicas,
vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, por meio do resgate das ações dos acionistas
privados.
Ainda foram alteradas regras
para permitir, não apenas a contratação de energia pelas distribuidoras, mas também a contratação de potência, que é a energia para as horas de maior consumo. A partir de agora também
está permitida a devolução da
energia comprada pelas distribuidoras e não utilizada.
De acordo com a Presidência, a MP ajusta prazos para via-

bilizar a privatização de empresas de energia estaduais, associadas a outorga de concessão por
30 anos, e institui o regime
emergencial no caso de insucesso do processo de entrega para
a iniciativa privada para garantir
o fornecimento de energia aos
consumidores.
Outra alteração realizada por
meio da MP, foi atribuir ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a competência
para autorizar a outorga para exploração da usina termelétrica
nuclear Angra 3 e a celebração
de contrato para a comercialização dessa energia. O prazo da
outorga será de 50 anos, podendo ser prorrogado por até mais
20 anos. (Agência Brasil)

Banco Central apresenta
nova cédula de R$ 200
O Banco Central apresentou
na quarta-feira (2) a nova cédula
de R$ 200, que passa a ter valor
legal imediatamente e começa a
circular conforme a demanda.
Ao todo, serão disponibilizadas
450 milhões de unidades da nota
até o fim do ano.
Para o presidente do BC,
Roberto Campos Neto, a introdução da nova cédula era fundamental para evitar um eventual
desabastecimento do papel-moeda frente ao aumento da demanda por dinheiro em espécie desde o início da pandemia do novo
coronavírus.
“O momento singular que
estamos vivendo trouxe os mais
diversos desafios, e um deles foi
um aumento expressivo na demanda da sociedade brasileira
por dinheiro em espécie. O aumento foi verificado no Brasil
desde o início da pandemia, mas
não foi exclusividade do nosso
país. Outras nações viveram fenômeno semelhante. Em momentos de incerteza, é natural
que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro”,
afirmou, durante o discurso de
lançamento do novo modelo.
A cédula de R$ 200 traz cores cinza e sépia predominantes
e homenageia o lobo-guará, ani-

mal típico da fauna do cerrado
brasileiro, e atualmente ameaçado de extinção. A nota tem o
mesmo formato e dimensões da
cédula de R$ 20 (14,2cm x
6,5cm). A decisão de manter o
formato, segundo o BC, é para
melhor adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos
automáticos que aceitam e fornecem cédulas de dinheiro.
“O Banco Central tem atuado durante todos estes meses e
tem conseguido fornecer cédulas e moedas de modo a atender às necessidades da sociedade de forma adequada. Ainda
assim, como estamos vivendo
um momento sem precedentes
na história, não há como prever se essa demanda por dinheiro em espécie continuará aumentando, e por quanto tempo.
Esse momento, com essas necessidades, se mostrou oportuno para o lançamento de uma
cédula de maior valor, cujo préprojeto já existia desde o lançamento da segunda família de cédulas, em 2010”, acrescentou
Campos Neto.
Ao também justificar a necessidade da nova cédula, a diretora de administração do BC,
Carolina de Assis Barros, explicou que a estimativa de papel-

moeda projetada pelo Banco
Central tornaria inviável a reposição com a impressão de novas
notas de R$ 100.
Segundo ela, os cálculos do
BC, em análise conservadora,
estimavam a necessidade de um
adicional de R$ 105,9 bilhões,
em valor financeiro, que precisaria ser gerado em um espaço
de cinco meses. Isso sem contar as encomendas de novas cédulas e moedas previstas para o
ano, da ordem de R$ 64 bilhões,
também em valor financeiro.
“A Casa da Moeda do Brasil
possui um parque fabril dimensionado para as necessidades
brasileiras conforme o padrão
histórico verificado até aqui. No
entanto, a fim de gerar maior
volume financeiro em menor
espaço de tempo, imprimir cédulas de R$ 100 não seria uma
alternativa factível, pois a capacidade de produção da referida
denominação em 2020 já estava
integralmente adquirida”, explicou a diretora.
Características
A cédula de R$ 200 é impressa em papel fiduciário, que tem
uma textura mais firme e áspera
que o papel comum. Pelo tato, é
possível sentir um alto-relevo

em algumas áreas da nota, como
nas legendas “Banco Central do
Brasil” e “República Federativa
do Brasil”, nos numerais impressos na frente e no verso, na
faixa vertical de folhas, nas flores e no fruto, na efígie da República (frente) e no lobo-guará
(verso).
Sob luz ultravioleta, é possível enxergar o número 200 na
frente e a numeração vermelha
do verso aparece na cor amarela. Além disso, pequenos fios
coloridos se tornam visíveis. Ao
colocar a nota na altura dos
olhos, na posição horizontal, é
possível ver o número 200 sob
o desenho de um arbusto, no
canto direito inferior da cédula,
em sua face frontal.
A marca-d’água da nova cédula permite visualizar, se colocada contra a luz, a figura de um
lobo-guará e o número 200, em
tons que variam do claro ao escuro. Também ao posicionar a
cédula contra a luz, o fio de segurança fica visível, próximo ao
meio da nota.
A partir de hoje e até o final
de setembro, o governo federal
vai veicular uma campanha publicitária de apresentação da nova
cédula de R$ 200 nos meios de
comunicação e na internet.

Vendas de veículos novos têm
queda de 13,6% em agosto
As vendas de veículos novos
registraram uma queda de
13,67% em agosto em comparação com o mesmo mês do ano
passado. Segundo a Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacadas 299,6
mil unidades em agosto. O número representa um crescimento de 7,35% em relação a julho.
No acumulado dos primeiros oito meses do ano, a comercialização de veículos apresentou queda de 31%, com a venda
de 1,8 milhão de unidades. No
período de janeiro a agosto de
2019, foram 2,6 milhões.
O segmento de automóveis e
veículos comerciais leves registra, de janeiro a agosto, uma retração de 35,7%, com o empla-

camento de 1,02 milhão de unidades. Em agosto, a queda ficou
em 24,7%, em comparação com
o mesmo mês de 2019, com a
venda de 173,5 mil automóveis.
Caminhões e motos
No setor de caminhões, a
redução nas vendas foi menor,
15,7% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano
passado. Foram vendidas no período 8 mil unidades. Nos oito
primeiro meses do ano, as vendas de caminhões totalizaram
55,2 mil unidades, uma queda de
15,6% em relação ao período de
janeiro a agosto de 2019.
Os emplacamentos de motocicletas tiveram alta de 8,29% em
agosto em relação ao mesmo
mês de 2019, com a venda de 96

mil veículos de duas rodas. No
acumulado do ano, o setor registra queda de 25% em relação ao
período de janeiro a agosto do
ano passado, com a comercialização de 531,4 mil unidades.
Demanda reprimida e juros baixos
Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a alta nas vendas de motos
atende a uma demanda reprimida dos meses em que as montadoras paralisaram a produção.
“Com a retomada de parte da produção, pelas montadoras, os volumes de emplacamentos vêm
crescendo para atender à demanda reprimida. Contudo, ainda
permanecem problemas de produção, pela falta de peças e com-

ponentes”, ressaltou.
Sobre os resultados de agosto em relação aos veículos em
geral, Assumpção acredita que
os números mostram que “o
mercado vem retomando patamares mais altos de volume e se
ajustando ao ‘novo normal’”.
De acordo com o presidente
da Fenabrave, as taxas de juros
estão atrativas e as pessoas têm
comprado carros como forma de
se locomover com mais segurança durante a pandemia de coronavírus. “A manutenção da taxa Selic [taxa básica de juros], em níveis baixos, assim como a pandemia, têm estimulado a compra de
carros para o transporte individual das pessoas. Além disso, os financiamentos ficaram mais acessíveis”, disse. (Agência Brasil)

Campos Neto diz que economia
pode crescer acima de 4% em 2021
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, avalia que a economia brasileira deve apresentar queda de
5%, este ano, e expansão um
pouco acima de 4%, em 2021.
Segundo ele, a economia
brasileira está em recuperação e
o resultado do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), do segundo trimestre, divulgado terça-feira, (1º), mostra
um aspecto positivo, a atividade

agrícola no país não parou em
meio à pandemia da covid-19. Já
o setor de serviços teve resultados piores do que o esperado.
Terça-feira, 01, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o
PIB teve queda de 9,7% no segundo trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, o desempenho da economia foi afetado
pelo auge das medidas de distanciamento social para controle da

pandemia da covid-19, adotadas
em vários pontos do país a partir de meados de março.
Campos Neto destacou que
analistas de mercado estão revisando para melhor as previsões
para o PIB, com a economia
mostrando sinais de que está havendo uma aceleração. Na avaliação do presidente do BC, o terceiro trimestre deve apresentar
resultado positivo.
Ele acrescentou que o principal risco para a atividade eco-

nômica seria uma segunda onda
de contaminações pela covid19, o que não está nas previsões.
“E também o fator medo, que
leve as pessoas a mudarem o seu
comportamento e não consumirem”, disse.
Campos Neto avaliou ainda
que o controle das finanças públicas é essencial para a retomada da economia. “É impossível
ter juros baixos e inflação baixa
sem disciplina fiscal”, disse.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Enquanto Trump repudia
protestos, Biden ressaltará
segurança de escola
O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos,
Joe Biden, tentará redirecionar o foco da corrida eleitoral para
o novo coronavírus e a maneira como o presidente Donald
Trump, que busca a reeleição, lida com a pandemia durante
um evento de campanha sobre a reabertura segura das escolas
na quarta-feira (3).
A crise de saúde, que já matou mais de 184 mil norte-americanos, foi ofuscada nos últimos dias por tumultos civis em Portland,
no Oregon, e Kenosha, no Wisconsin, onde policiais balearam Jacob Blake nas costas na semana passada, desencadeando protestos.
Biden e o republicano Trump defendem argumentos conflitantes no debate sobre qual candidato consegue manter o país
em segurança. Trump visitou Kenosha na terça-feira (2) e acusou democratas de fomentarem os protestos às vezes violentos
contra a injustiça racial e a brutalidade policial, que abalam a
nação há meses desde a morte do negro George Floyd sob custódia da polícia de Mineápolis.
Mas agora que milhões de alunos dos ensinos primário e secundário de todo o país iniciam um novo ano letivo, seja virtual
ou presencialmente, a campanha de Biden planeja realizar uma
entrevista coletiva com especialistas médicos na cidade de Wilmington, no Delaware, onde mora, na quarta-feira (3), delineando como as escolas podem reabrir correndo o mínimo de risco.
Reabrir as escolas em meio à pandemia também é uma das
maiores prioridades de Trump, mas a equipe de Biden insiste que
ele a pleiteia de forma irresponsável. "Ele não está ouvindo especialistas ou cientistas", disse Symone Sanders, uma conselheira
de Biden. "Ele está seguindo em frente e tentando reabrir escolas porque acha que ajudará com sua reeleição."
Biden pediu ao Congresso que autorize mais financiamento
para auxiliar distritos escolares estaduais e municipais com dificuldades para proporcionar serviços a estudantes em meio à retração econômica.
Nesta quarta-feira, Trump viajará à Carolina do Norte - que,
assim como o Wisconsin, é um Estado chave na eleição presidencial - e falará durante a comemoração do 75º aniversário do
fim da Segunda Guerra Mundial. (Agência Brasil)

Ministro da Saúde da
Alemanha descarta novo
lockdown no país
A Alemanha não vai precisar de outro lockdown (fechamento total)
de amplitude nacional no inverno do Hemisfério Norte para manter o
novo coronavírus sob controle, apesar do aumento nas infecções, disse
na terça-feira, (2), em Berlim, o ministro da Saúde, Jens Spahn.
Depois de manter o número de infecções e de mortes por
covid-19 em patamares relativamente baixos se comparados com
seus vizinhos europeus, o total de novos casos na Alemanha tem
acelerado nas últimas semanas, aumentando os temores de uma
segunda onda.
Spahn disse que especialistas e políticos estão aprendendo
mais sobre o vírus a cada dia. Embora um lockdown em março
tenha sido a coisa certa a fazer naquele momento para proteger
os mais vulneráveis na sociedade, tal medida não será necessária
novamente, explicou ele.
"Certamente não precisaremos fazer isso nacionalmente",
disse Spahn, acrescentando que as autoridades regionais poderão lidar com os surtos.
"Podemos ir para o outono e o inverno com confiança", afirmou em entrevista coletiva.
O ministro disse também que não haverá necessidade de reintroduzir a proibição de visitas a casas de repouso. "E podemos
ver que, nas lojas, temos as coisas sob controle, com o distanciamento social e as máscaras", disse.
Ele enfatizou que as pessoas devem continuar a manter a cautela, por exemplo, lavando sempre as mãos e usando máscaras.
"Estamos aprendendo onde os perigos são maiores, infelizmente quando socializamos e celebramos em conjunto", disse.
(Agência Brasil)

SP: Enel prorroga suspensão do
corte de energia por inadimplência
A suspensão do corte do fornecimento de energia por
inadimplência foi prorrogada até
o dia 15 de setembro pela Enel
Distribuição São Paulo. Até essa
data a empresa continuará sem
enviar os avisos de corte aos clientes que estiverem com pagamento atrasado. O objetivo é dar
mais tempo para que os clientes
possam negociar com a distribuidora o parcelamento das contas em aberto após a retomada
da leitura.
Segundo a empresa, depois
do recebimento do aviso de
inadimplência, que virá impresso na conta de energia, o cliente
terá ainda até 15 dias para negociar seus débitos, antes que o
corte seja efetuado.
No último sábado (29) a Enel
promoveu um mutirão para negociar as contas de energia na
Zona Sul da capital paulista. Segundo a empresa, foram negociadas mil dívidas.
“O sucesso da iniciativa de
parcelamento presencial nos levou a organizar mais quatro mutirões em diferentes regiões da
nossa área de concessão. Estamos sensíveis ao atual momento de perda de renda de muitas
famílias e, com esses mutirões
e com a suspensão do corte por
mais 15 dias, queremos possi-

bilitar que o cliente fique em dia
com a distribuidora”, disse o diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo, André
Oswaldo.
No próximo sábado, dia 5 os
atendimentos serão feitos nas
Zonas Leste ( CEU Quinta do
Sol, localizado no Parque Císper) Norte (CEU Jaçanã, no Jardim Guapira). Neste dia, os clientes também poderão trocar
até quatro lâmpadas incandescente usadas por lâmpadas LED.
Para ser atendido é preciso
marcar hora pelo site da companhia, clicar em Agende seu atendimento presencial, depois em
Novo agendamento e em Fique
em dia Enel.
De acordo com a empresa, as
contas em atraso podem ser parceladas em até 12 vezes na própria fatura ou no cartão de crédito, sem juros. Além dos mutirões de atendimento aos sábados, o parcelamento pode ser
realizado por meio do Aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente, pelo Portal de
Negociação, pelo site da empresa, ou pelo Call Center (0800 72
72 120). Para os clientes que
preferem ir às lojas, a companhia
está oferecendo o atendimento
com hora marcada pelo site.
(Agência Brasil)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E EM 1° DE JANEIRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Controladora
Consolidado
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO
Notas 31/12/2017 01/01/2017
31/12/2017 01/01/2017
Notas 31/12/2017 01/01/2017
31/12/2017 01/01/2017
Ativo circulante
(Não
(Não Passivo circulante
(Não
(Não
auditado)
auditado)
auditado)
auditado)
Caixa e equivalentes de caixa
4
31.701
2.936
66.035
29.217 Empréstimos e financiamentos
9
492
38.773
Contas a receber
5
190
84.431
27.638 Fornecedores
10
394
184
8.764
1.710
Imóveis a comercializar
6
2.892
141.417
47.764 Credores a pagar por aquisição de imóveis
11
7.473
Tributos a recuperar
1.114
77
1.249
86 Obrigações trabalhistas e sociais
5.328
997
6.486
1.471
Outros créditos
73
1
2.691
1.677 Obrigações tributárias
682
155
3.141
1.323
35.970
3.014
295.823
106.382 Adiantamentos de clientes
Total do ativo circulante
12
32.980
21.563
Ativo não circulante
Impostos e contribuições diferidos
14
3.934
730
Contas a receber
5
5.693
6.703 Partes relacionadas
7
97.080
23.822
13.057
23.822
Imóveis a comercializar
6
91
5.144
530 Provisão para garantia
208
208
Partes relacionadas
7
63.005
53.204
- Provisão para distratos
1.127
Investimentos
8
88.195
16.259
- Total do passivo circulante
103.692
25.158
77.662
89.392
Imobilizado
127
3.356
1.550
Passivo não circulante
151.327
69.554
14.193
8.783
Total do ativo não circulante
Empréstimos e financiamentos
9
30.087
32.103
97.403
9.462
Total do ativo
187.297
72.568
310.016
115.165
Credores a pagar por aquisição de imóveis
11
83.578
2.920
724
2.920
724
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 Provisão para garantia
Impostos e contribuições diferidos
14
244
1.361
DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
7
10.765
16.604
10.765
16.605
Controladora Consolidado Partes relacionadas
Outros
débitos
com
terceiros
SCP’s
15
Notas
31/12/2017
31/12/2017
Provisão para contingências
13
927
949
8
2.416
358
Receita líquida
18
3.349
314.449 Provisões para perdas em investimentos
47.115
49.789
195.859
28.152
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados
19
(199.181) Total do passivo não circulante
17
Lucro bruto
3.349
115.268 Patrimônio líquido
Capital social
10
10
10
10
(Despesas) receitas operacionais
(14.791)
(14.791)
(14.791)
(14.791)
Despesas comerciais
20
(5.934)
(33.923) Reserva de capital
51.271
12.402
51.271
12.402
Despesas administrativas
21
(25.487)
(28.042) Reservas de lucros
36.490
(2.379)
36.490
(2.379)
Resultado de equivalência patrimonial
8
69.828
- Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
5
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
22
(906)
(3.681) Participação de acionistas não controladores
37.501
(65.646) Total do patrimônio líquido
Total das receitas (despesas) operacionais
36.490
(2.379)
36.495
(2.379)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
40.850
49.622 Total do passivo e patrimônio líquido
187.297
72.568
310.016
115.165
15,8%
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
23
(1.981)
(3.336)
Receita (despesas) financeiras líquidas
Controladora
Consolidado
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda
38.869
46.286
31/12/2017
31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social - corrente
14
(6.399)
Receitas
Imposto de renda e contribuição social - diferido
14
(1.013)
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados
3.804
323.964
38.869
38.874
Lucro líquido do exercício
(-) Deduções de vendas
(455)
(7.536)
Atribuível a:
3.349
316.428
Cotistas controladores
38.869
38.869
Insumos adquiridos de terceiros
Cotistas não controladores
5
Custo de imóveis vendidos/serviços prestados
(199.181)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Serviços de terceiros
(5.701)
(7.933)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS Outras receitas (despesas) operacionais
(2.154)
(9.417)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
(7.855)
(216.531)
(4.506)
99.897
Controladora Consolidado Valor adicionado bruto
31/12/2017
31/12/2017 Retenções
(9)
(9)
Lucro líquido do exercício
38.869
38.874 Depreciações e amortizações
(4.515)
99.888
Outros resultados abrangentes
- Valor líquido produzido pela entidade
38.869
38.874 Valor adicionado recebido em transferência
Resultado abrangente total do exercício
Resultado de equivalência patrimonial
69.828
Atribuível a:
3.310
4.922
Cotistas controladores
38.869
38.869 Receitas financeiras
73.138
4.922
Cotistas não controladores
5
68.623
104.810
Resultado abrangente total do exercício
38.869
38.874 Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Pessoal e encargos
Remuneração direta
19.605
32.760
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS
Benefícios
1.089
1.056
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
FGTS
784
1.230
Controladora
Consolidado
Impostos, taxas e contribuições
31/12/2017
31/12/2017
Tributos federais
2.199
21.819
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Tributos municipais
190
190
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda
38.869
46.286
Outros impostos, taxas e contribuições
376
385
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos provenientes de atividades operacionais:
Remuneração de capital de terceiros
Tributos com recolhimento diferido
Juros e encargos financeiros
5.291
8.258
Depreciação e amortização
9
4.418 Aluguéis
220
238
Resultado de equivalência patrimonial
(69.828)
- Remuneração de capital próprio
(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 Dividendos distribuídos
Provisão para distratos
6.441 Participação de acionistas não controladores
5
3URYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDSDUDULVFRGHFUpGLWR

 Lucros retidos
38.869
38.869
Ajuste a valor presente
2.483
68.623
104.810
Provisão para garantia
2.404
2.404
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Provisão para contingências
931
953
Controladora
Consolidado
Redução (aumento) nos ativos:
31/12/2017
31/12/2017
Contas a receber
(190)
(66.303)
Imóveis a comercializar
(2.801)
(71.763) Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento
(186)
(6.224)
Tributos a recuperar
(1.037)
(1.163) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
2XWURVFUpGLWRV
 
 Partes relacionadas
57.618
(16.605)
Aumento (redução) nos passivos:
Dividendos pagos a cotistas controladores
Fornecedores
210
7.054
Credores a pagar por aquisição de imóveis
70.988 Dividendos pagos a cotistas não controladores
 

Obrigações sociais e tributárias
5.016
6.833 3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV


Provisão de impostos de recolhimentos diferidos
(155)
752 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFDSWDGRV
Adiantamentos de clientes
11.417 Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento
53.167
26.012
2XWURVGpELWRVFRPWHUFHLURV6&3¶V

 Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
28.765
36.818
3DJDPHQWRVGRVWULEXWRVGH,53-H&6//

 Caixa e equivalentes de caixa
Pagamentos de contingências
(4)
(4) No início do exercício
2.936
29.217
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais
(24.216)
17.030
1R¿PGRH[HUFtFLR


Fluxo de caixa das atividades de investimento
28.765
36.818
Adições de investimentos
(50)
- Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
Adição de imobilizado
(136)
(6.224)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Reserva de lucros
Transação
Retenção
Lucros Patrimônio líquido
Participação dos
Patrimônio
Notas
Capital social
de capital
de lucros
acumulados
da controladora não controladores
consolidado
Saldos em 1º de janeiro de 2017 (não auditado)
10
(14.791)
12.402
(2.379)
(2.379)
Lucro líquido do exercício
38.869
38.869
5
38.874
Destinações:
Retenção de lucros
38.869
(38.869)
10
(14.791)
51.271
36.490
5
36.495
Saldos em 31 de dezembro de 2017
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A DIRETORIA

CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9
AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada dia 27/07/2020
Na sede social às 14:00 horas. Presentes: 100,00% do capital votante. Mesa: Roberto Henrique Levy Junior - Presidente;
Sergio Ulhôa Levy - Secretário. Deliberações unânimes: a) Prestação de Contas dos Administradores e as Demonstrações
Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; b) Incorporação do prejuízo líquido de R$ 150.767,98
a conta de Reserva de Retenção de Lucros; c) Reeleição da diretoria, com mandato até a aprovação na JUCESP da Ata
da AGO de 2021: Diretor Presidente: Roberto Henrique Levy Junior, RG 1.494.866-7 SSPISP, CPF 007.883.418-04;
Diretor Vice - Presidente - Sergio Ulhoa Levy 4)  55252 %2(  ſZCFC C 4GOWPGTCÁºQ
mensal Global da Diretoria, em até R$ 120.000,00. Nada mais, a íntegra da presente Ata está registrada na JUCESP sob nº
305.021/20-5 em 14/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Aguassanta
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: (i) Autorização da concessão pela Companhia de garantia fidejussória no âmbito da operação de financiamento a ser
firmada pela Queluz Holdings Ltd., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, com o Citibank, N.A. (o “Financiamento”)
em relação à aeronave Gulfstream modelo G650ER com número de série do fabricante 6426 (“Aeronave”); e (ii) Aprovação da
assinatura, pela Companhia, de todos os documentos relacionados ao Financiamento, na qualidade de garantidora, bem como
todos os demais que se façam necessários para viabilização da outorga da garantia. A Companhia realizará a Assembleia Geral de
forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências
da Companhia. São Paulo (SP), 3 de setembro de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

Imobiliária São João S.A.
CNPJ n° 49.709.983/0001-29 - NIRE nº 35.300.090.543
Convocação - Assembleia Geral Ordinária - AGO
Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 14/09/2020, às 09:00h, na sede social da Companhia, na Fazenda São João, em Araras-SP, a fim de
retomarem os trabalhos, tendo em vista a suspensão da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
31/08/2020, e deliberarem sobre a mesma Ordem do Dia, ou seja: 1) Leitura, discussão e votação do Relatório
da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30/04/2020; 2) Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Eleição da Diretoria para o
novo período legal e estatutário, com fixação de seus honorários. Araras-SP, 01/09/2020.
Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente

AMD Anestesia e Controle da Dor Serviços Médicos Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ nº 25.369.773/0001-70 - NIRE nº 35230033198
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) - Formato Exclusivamente Digital
Ficam convocados os Srs. Sócios da Sociedade para participarem da AGO a ser realizada no dia 19/10/2020 às 19:00h em primeira
convocação, e às 19:30h em segunda convocação, a ser realizada em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.
zoom.us) (“Plataforma”), nos termos dos artigos 1.080-A, 1072 e 1074 do Código Civil, da IN DREI nº 81/2020 e atos societários da Sociedade.
A ordem do dia para deliberações é a seguinte: (i) aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade no exercício findo em 31/12/2019.
A sociedade disponibilizará, a partir de 10/09/2020, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência, as demonstrações financeiras na área
restrita aos sócios no site https://www.amdanestesia.com.br/, nos termos do artigo 1065 e parágrafo primeiro do artigo 1.078 do Código Civil,
IN DREI nº 81/2020 e conforme atos societários da Sociedade. Para acesso e participação dos sócios na AGO os procedimentos completos da
AGO em formato digital estarão dispostos na área restrita ao sócio no site: https://www.amdanestesia.com.br/ com 10 (dez) dias de
antecedência à realização da AGO. Em resumo dos procedimentos: a) a presença será aferida via ingresso do sócio na Plataforma com
identificação visual e documental pela mesa, sendo a AGO gravada. b) a votação será realizada na AGO de forma individual e nominal, com
identificação visual e documental e declaração de voto verbal do sócio na AGO para registro pela mesa, não sendo utilizado boletim de voto.
SP, 01/09/2020, 02/09/2020, 03/09/2020. João Soares de Almeida Junior - Diretor Presidente.

Imobiliária Paramirim S.A.

EW:ͬD&ÄǑϱϭ͘Ϭϰϵ͘ϴϮϯͬϬϬϬϭͲϰϮͲE/ZÄǑϯϱ͘ϯϬϬ͘ϯϭϱ͘ϮϲϬ
Ata da 26ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
I. Data, Hora e Local: Ϯϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ͕ăƐϴŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂWĂƌĂŵŝƌŝŵ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŶĂ&ĂͲ
ǌĞŶĚĂƉĂƌĞĐŝĚĂ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͘II. Convocação: ĚŝƚĂůĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽƐũŽƌŶĂŝƐŝĄƌŝŽ
KĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞKŝĂĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽƐĚŝĂƐϮϳ͕ϮϴĞϮϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐͲ
ƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕ŝŶĐŝƐŽ/ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘III. Presenças: ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ>ŝǀƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ IV. Mesa: WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗DĂƵƌŝĐŝŽ<ƌƵŐKŵĞƩŽ
Ğ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗'ƵŝůŚĞƌŵĞ&ŽŶƚĞƐZŝďĞŝƌŽ͘ V. Ordem do Dia:ĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗ ĞŵĐĂƌĄƚĞƌŽƌĚŝŶĄƌŝŽ: (1) ŽŶƚĂƐĚŽƐĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͖(2) ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖(3) ůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖Ğŵ
ĐĂƌĄƚĞƌĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗(1)ZĞŶŽǀĂĕĆŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĂůĕĂĚĂƐƉĂƌĂĂŝƌĞƚŽƌŝĂĐŽŵƉƌĂƌĞǀĞŶĚĞƌďĞŶƐŵſǀĞŝƐĞŝŵſͲ
ǀĞŝƐ͘ VI. Deliberações Tomadas: ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
ĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵĞĂƉƌŽǀĂƌĂŵƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞ͕ĂďƐƚĞŶĚŽͲƐĞ
ĚĞǀŽƚĂƌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞŝŵƉĞĚŝĚŽƐ͗ŵĐĂƌĄƚĞƌKƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (1) ƐŽŶƚĂƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽŶƚĄďĞŝƐĞŽWĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^͘^͘
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐͲ
ƚĂƐĞĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶŽ:ŽƌŶĂů͞KŝĂ͟ĞŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
ĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽĚŝĂϮϳ͘ϱ͘ϮϬϮϬ͘(2) ƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĂƋƵĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵ
ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϵϮϵ͘ϭϰϵ͕ϮϬƚĞŶŚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗ĂͿZΨϵϲ͘ϰϱϳ͕ϰϲƉĂƌĂĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖
ďͿƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϴϯϮ͘ϲϵϭ͕ϳϰĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞZΨϭϰϬ͘Ϭϳϰ͕ϴϰĞĚĞZΨϭϱ͘ϲϱϵ͕ϵϱ͕ŽƌŝƵŶĚŽƐ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕
ĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϭ͘ϵϴϴ͘ϰϮϲ͕ϱϯƉĂƌĂ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞĐĂĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂƉŽƐƐƵŝ͕ĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƚĠ
ϭϬ͘ϳ͘ϮϬϮϬ͘(3)ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐͲ
ƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů Ă ƐĞ ĞŶĐĞƌƌĂƌ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͗Diretor Presidente:
Guilherme Fontes Ribeiro͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ Z' ŶǑ ϮϬ͘ϵϱϮ͘ϬϴϴͲϳ ^^Wͬ^W͕ W& ŶǑ
ϮϳϬ͘ϯϮϭ͘ϰϲϴͲϱϲ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ
&ůĂƵƐŝŶŽ'ŽŵĞƐ͕ϲϭ͕ƌŽŽŬůŝŶEŽǀŽ͕ŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕WϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͖Diretor Vice-Presidente: Maurício
<ƌƵŐKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ŶǑϭϭ͘ϭϯϭ͘ϲϳϬͲϰ^^Wͬ^W͕W&ŶǑϭϮϳ͘ϳϭϴ͘ϭϬϴͲ
Ϭϴ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕ŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŵĠƌŝĐŽƌĂƐŝůŝĞŶƐĞͬ^W͕WϭϰϴϮϰͲϴϵϵ͖
Diretor Superintendente: EĞůƐŽŶDĂƌƋƵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂKŵĞƩŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐĂƐĂĚŽ͕Z'
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ƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂůŽƵĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽăƉĞŶĂƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌ
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ŽƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƚƌĂĂƐŶŽƌŵĂƐĚĂĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠ
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Covid-19 afetou negativamente 37,5%
das empresas em julho, diz IBGE
A crise do novo coronavírus provocou impacto negativo nas
atividades de 37,5% das três milhões de empresas não financeiras
em funcionamento no país na segunda quinzena de julho, na comparação com a primeira quinzena. Ao mesmo tempo, para 36,3% o
impacto foi pequeno ou inexistente. Já as que tiveram efeito positivo foram 26,1%.
Com os resultados, na maioria das atividades a percepção, quanto a impactos pequenos ou inexistentes, somada com a de efeitos
positivos, é maior que a registrada em efeitos negativos.
Foi o que apontou a quarta rodada da Pesquisa Pulso Empresa:
impacto da Covid19 nas empresas, divulgada na quarta-feira, (2),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de
Janeiro.
As empresas do setor de Serviços foram as que mais sentiram
impactos negativos (42,9%), em particular o segmento de Serviços
Profissionais, Administrativos e Complementares (53,8%). No item
Comércio, 36,5% das empresas indicaram efeitos pequenos ou
inexistentes, e na Construção, 55,4%. Na indústria, 35,8% tiveram
impacto pequeno ou inexistente, enquanto em 33,6% houve efeito
positivo e para 30,6%, negativo.
Apesar da continuidade dos efeitos negativos, os percentuais
foram caindo ao longo do tempo. Segundo o coordenador de Pesquisas Conjunturais em Empresas do IBGE, Flávio Magheli, na segunda quinzena de junho a incidência de efeitos negativos era percebida por 62,4% das empresas.
Já na primeira quinzena de julho os reflexos atingiram 44,8%,
caindo para 37,5% nos 15 dias seguintes. Para ele, isso já era esperado, porque na medida em que aumenta o processo de flexibilização,
as companhias passam a ter mais receitas.
Segundo a pesquisa, a percepção de impacto negativo é maior
entre as empresas de grande porte, acima de 500 funcionários
(37,8%), percentual próximo ao universo de pequeno porte, com até
49 funcionários (37,6%). No entanto, na análise das que mais perceberam impactos pequenos ou inexistentes, boa parte é também de
empresas de grande porte (41,25%).
Atividades
Para Magheli, o setor de Serviços continua sendo o mais
impactado negativamente. Os efeitos da pandemia foram sentidos
em 42,9% de 1,3 milhão de empresas de serviços, em particular, os
profissionais, administrativos e complementares (53,8%). Os prestados às famílias alcançaram 48%.
Os destaques foram para o comércio de veículos, peças e motocicletas (38,3%), e o varejista (37,8%). Ainda nos Serviços, os índi-

ces dos impactos pequenos ou inexistentes ficaram em 33,6% e de
23,5% nos efeitos positivos.
Negativo e positivo
No setor industrial, entre as 334 mil empresas (30,6%) relataram
impacto negativo, mas para 35,8%, o efeito foi pequeno ou
inexistente, enquanto 33,6% disseram que o impacto nessa quinzena foi positivo. O coordenador do estudo observou uma melhora de percepção e maior incidência de efeitos positivos e pequenos ou inexistentes nos segmentos de Serviços prestados às famílias, outros serviços e atividades do comércio.
A Construção registrou avanço de 26,7% na primeira quinzena
de junho, indo para 55,4% nos últimos 15 dias de julho, quanto aos
efeitos pequenos ou inexistentes. No comércio, os impactos são
pequenos ou inexistentes para 36,5% das empresas e positivos
para 27,4%.
Situação por regiões
Entre as grandes regiões brasileiras, a Norte teve o maior
percentual (41,1%) de empresas que perceberam impactos positivos, enquanto a Sul (36,7% ) e a Sudeste (33,3%) permaneceram
com a evolução de menor incidência de efeitos negativos.
As taxas nas quinzenas anteriores tinham sido acima de 40%. A
região Nordeste, no entanto, foi onde as empresas se sentiram
mais atingidas pela crise do novo coronavírus (49,6%), seguida da
Centro-Oeste (44,75).
Vendas
A impressão de redução nas vendas foi notada em 34,4% das
empresas em atividade, o que significa uma melhora em relação à
quinzena anterior (46,8%). As companhias de pequeno porte foram as que mais sentiram (34,4%), seguidas das intermediárias (33%)
e das de grande porte (26,4%).
O impacto foi pequeno ou inexistente para 37,1% das empresas
e de 46,6% das companhias menos atingidas que foram as de grande porte. Para 28,4% das empresas, houve aumento de vendas na
segunda quinzena de julho.
Entre os setores, a percepção de redução nas vendas do comércio ficou em 29,5%, de 38,6% nas empresas de serviços, 30,7%
na indústria e 43,6% na construção. A pesquisa apontou ainda que
a maior incidência de efeitos pequenos ou inexistentes foi nos
segmentos de indústria (35,6%), comércio (37,1%) e serviços
(38,4%).
Fabricação
As empresas, em sua maioria (55%), revelaram que não houve
impacto da covid-19 sobre a fabricação de produtos ou sobre a

capacidade de atendimento aos clientes. Nas empresas de grande
porte o percentual atinge 61,8% e 57,4% entre as de porte intermediário. Apesar disso, 33,1% das companhias ainda relataram dificuldades, e 11,6% acusaram facilidades.
Pagamentos
A pesquisa indicou também que a percepção de dificuldades na
capacidade de realizar pagamentos de rotina recuou. Passou de
47,3% na primeira quinzena de julho para 38,9%, nos 15 dias seguintes. Ainda assim, são 49,7% as empresas que apontaram não ter
notado alteração significativa, algo mais alto ainda (69,9%) entre as
empresas de grande porte e entre as de porte intermediário (60,9%).
Os destaques entre as atividades são as empresas da construção (67,5%) e da indústria (55,5%), que também não perceberam
alteração significativa. Para o coordenador do levantamento, a sinalização de melhora das receitas permite a realização dos pagamentos de rotina.
Empregos
Em cada dez empresas, mais de oito não notaram mudança no
quadro de funcionários ao final da segunda quinzena de julho em
relação aos 15 dias anteriores, o que representa quase 2,5 milhões
de empresas ou 84,6% delas. Entre as companhias, 7,9% ou 242 mil
reduziram o número de funcionários.
Cerca de 93% das empresas continuam realizando campanhas
de informação e prevenção e de adoção de medidas extras de higiene como sendo a principal iniciativa entre as ações para enfrentar a
pandemia.
O trabalho remoto dos trabalhadores foi adotado por 34,9% das
companhias; a antecipação de férias dos funcionários foi a escolha
de 20,3% das empresas; o adiamento de pagamento de impostos atingiu 30,5% delas; o método de entrega de produtos ou serviços, incluindo a mudança para serviços online, foi alterado por 29,1%; e linha
de crédito emergencial significou a saída para 11,4% das empresas.
Pesquisa
Nessa quarta rodada da pesquisa foram entrevistadas 2.138 empresas, sendo 45,1% das respostas obtidas em empresas pequenas,
37% nas intermediárias e 18% nas grandes.
A pesquisa faz parte das Estatísticas Experimentais do IBGE e,
segundo Flávio Magheli, ela é um trabalho adicional que visa ajudar no entendimento dos impactos dos efeitos da pandemia.
A operação é de natureza experimental, o que significa que o
trabalho ainda está em fase de testes e sob avaliação. “Portanto, os
seus resultados devem ser utilizados com cautela”, finalizou. (Agência Brasil)
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CNPJ: 24.230.275/0001-80
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO
Controladora
Consolidado
Notas 31/12/2018 31/12/2017
31/12/2018 31/12/2017
Notas 31/12/2018 31/12/2017
31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante
Ativo circulante
9
929
492
Caixa e equivalentes de caixa
4
73.665
31.701
188.072
66.035 Empréstimos e financiamentos
10
398
394
15.588
8.764
Contas a receber
5
190
109.721
84.431 Fornecedores
11
1.474
7.473
Imóveis a comercializar
6
2.892
178.936
141.417 Credores a pagar por aquisição de imóveis
6.705
5.328
8.952
6.486
Tributos a recuperar
1.692
1.114
2.347
1.249 Obrigações trabalhistas e sociais
369
682
5.003
3.141
Outros créditos
54
73
5.619
2.691 Obrigações tributárias
12
21.282
32.980
75.411
35.970
484.695
295.823 Adiantamentos de clientes
Total do ativo circulante
Impostos e contribuições diferidos
14
5.029
3.934
Ativo não circulante
7
182.080
97.080
10.765
13.057
Contas a receber
5
2.558
5.693 Partes relacionadas
1.069
208
1.069
208
Imóveis a comercializar
6
586
5.240
5.144 Provisão para garantia
255
1.127
Partes relacionadas
7
49.221
63.005
- Provisão para distratos
190.621
103.692
70.346
77.662
Investimentos
8
174.160
88.195
- Total do passivo circulante
Imobilizado
1.040
127
3.673
3.356 Passivo não circulante
225.007
151.327
11.471
14.193 Empréstimos e financiamentos
9
30.084
30.087
219.404
97.403
Total do ativo não circulante
11
125.974
83.578
Total do ativo
300.418
187.297
496.166
310.016 Credores a pagar por aquisição de imóveis
Provisão para garantia
5.472
2.920
5.472
2.920
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Impostos e contribuições diferidos
14
645
244
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
Partes relacionadas
7
10.765
10.765
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Outros débitos com terceiros - SCP’s
15
5.357
Controladora
Consolidado Provisão para contingências
13
927
92
949
Notas 31/12/2018 31/12/2017
31/12/2018 31/12/2017 Provisões para perdas em investimentos
8
5.379
2.416
Receita líquida
18
2.281
3.349
441.283
314.449 Total do passivo não circulante
40.935
47.115
356.944
195.859
Custo dos imóveis vendidos
Patrimônio líquido
17
e serviços prestados
19
(281.291)
(199.181) Capital social
10
10
10
10
Lucro bruto
2.281
3.349
159.992
115.268 Reserva de capital
(14.791)
(14.791)
(14.791)
(14.791)
(Despesas) receitas operacionais
Reservas de lucros
83.643
51.271
83.643
51.271
Despesas comerciais
20
(7.335)
(5.934)
(57.758)
(33.923) Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
68.862
36.490
68.862
36.490
Despesas administrativas
21
(32.378)
(25.487)
(42.472)
(28.042) Participação de acionistas não controladores
14
5
Resultado de equivalência patrimonial
8
82.902
69.828
- Total do patrimônio líquido
68.862
36.490
68.876
36.495
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
22
926
(906)
(3.337)
(3.681) Total do passivo e patrimônio líquido
300.418
187.297
496.166
310.016
44.115
37.501
(103.567)
(65.646)
Total das receitas (despesas) operacionais
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras e impostos
46.396
40.850
56.425
49.622
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS
15,8%
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Receitas financeiras
1.763
3.310
3.260
4.922
Controladora
Consolidado
Despesas financeiras
(3.572)
(5.291)
(6.063)
(8.258)
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
23
(1.809)
(1.981)
(2.803)
(3.336) Receitas
Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados
2.586
3.804
452.574
323.964
e imposto de renda
44.587
38.869
53.622
46.286 (-) Deduções de vendas
(305)
(455)
(9.809)
(7.536)
Imposto de renda e contribuição social - corrente
14
(8.304)
(6.399)
2.281
3.349
442.765
316.428
Imposto de renda e contribuição social - diferido
14
(722)
(1.013) Insumos adquiridos de terceiros
44.587
38.869
44.596
38.874 Custo de imóveis vendidos/serviços prestados
Lucro líquido do exercício
(281.291)
(199.181)
Atribuível a:
Serviços de terceiros
(8.766)
(5.701)
(16.189)
(7.933)
Cotistas controladores
44.587
38.869
44.587
38.869 Outras receitas (despesas) operacionais
(4.052)
(2.154)
(32.660)
(9.417)
Cotistas não controladores
9
5
(12.818)
(7.855)
(330.140)
(216.531)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Valor adicionado bruto
(10.537)
(4.506)
112.625
99.897
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Controladora
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
Lucro líquido do exercício
44.587
38.869
44.596
38.874
Outros resultados abrangentes
44.587
38.869
44.596
38.874
Resultado abrangente total do exercício
Atribuível a:
Cotistas controladores
44.587
38.869
44.587
38.869
Cotistas não controladores
9
5
Resultado abrangente total do exercício
44.587
38.869
44.596
38.874
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Controladora
31/12/2017

Consolidado
31/12/2017

Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Tributos federais
Tributos municipais
Outros impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capital de terceiros
Juros e encargos financeiros
Aluguéis
Remuneração de capital próprio
Dividendos distribuídos
Participação de acionistas não controladores
Lucros retidos

(184)
(10.721)

(9)
(4.515)

(184)
112.441

82.902
1.763
84.665
73.944

69.828
3.310
73.138
68.623

3.260
3.260
115.701

(9)
99.888
4.922
4.922
104.810

18.979
3.968
1.073

19.605
1.089
784

31.599
4.150
1.731

32.760
1.056
1.230

129
423

2.199
190
376

25.703
129
430

21.819
190
385

31/12/2018
31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
3.572
5.291
6.063
8.258
Resultado antes da contribuição social
1.213
220
1.300
238
e imposto de renda
44.587
38.869
53.622
46.286
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos
12.215
12.215
provenientes de atividades operacionais:
9
5
Tributos com recolhimento diferido
32.372
38.869
32.372
38.869
Depreciação e amortização
184
9
11.050
4.418
73.944
68.623
115.701
104.810
Resultado de equivalência patrimonial
(82.902)
(69.828)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Encargos financeiros sobre empréstimos
Controladora
Consolidado
e financiamentos
1.900
2.435
1.594
602
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
Provisão para distratos
(4.188)
6.441
Provisão para perda esperada para risco de crédito
(371)
2.723 Fluxo de caixa das atividades de investimento
(100)
(50)
Ajuste a valor presente
1.093
2.483 Adições de investimentos
Adição
de
imobilizado
(1.097)
(136)
(11.367)
(6.224)
Provisão para garantia
3.413
2.404
3.413
2.404
Caixa
líquido
proveniente
das
(aplicados
nas)
Provisão para contingências
(927)
931
(786)
953
atividades de investimento
(1.197)
(186)
(11.367)
(6.224)
Redução (aumento) nos ativos:
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Contas a receber
190
(190)
(19.561)
(66.303)
Partes relacionadas
88.019
57.618
(7.700)
(16.605)
Imóveis a comercializar
2.306
(2.801)
(44.124)
(71.763)
Dividendos pagos a cotistas controladores
(6.108)
(6.108)
Tributos a recuperar
(578)
(1.037)
(1.098)
(1.163)
Dividendos pagos a cotistas não controladores
(6.108)
(6.108)
Outros créditos
19
(72)
(2.928)
(1.014) Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(1.903)
(4.451)
(130.417)
(97.264)
Aumento (redução) nos passivos:
Empréstimos e financiamentos captados
242.323
139.881
Fornecedores
4
210
6.824
7.054 Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
Credores a pagar por aquisição de imóveis
51.844
70.988
atividades de financiamento
73.901
53.167
91.991
26.012
Obrigações sociais e tributárias
1.164
5.016
4.328
6.833 Aumento (redução) de Caixa e equivalentes
Provisão de impostos de recolhimentos diferidos
(155)
680
752
de caixa
41.964
28.765
122.037
36.818
Adiantamentos de clientes
(11.698)
11.417 Caixa e equivalentes de caixa
Outros débitos com terceiros - SCP’s
- No início do exercício
31.701
2.936
66.035
29.217
Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL
(100)
(3)
(8.210)
(6.077) No fim do exercício
73.665
31.701
188.072
66.035
Pagamentos de contingências
(4)
(71)
(4) Aumento (redução) de Caixa e equivalentes
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
de caixa
41.964
28.765
122.037
36.818
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
atividades operacionais
(30.740)
(24.216)
41.413
17.030
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Reserva de lucros
Patrimônio
Transação
Retenção
Lucros Patrimônio líquido
Participação dos
líquido
Notas
Capital social
de capital
de lucros
acumulados
da controladora não controladores
consolidado
Saldos em 1º de janeiro de 2017 (não auditado)
10
(14.791)
12.402
(2.379)
(2.379)
Lucro líquido do exercício
38.869
38.869
5
38.874
Destinações:
Retenção de lucros
38.869
(38.869)
10
(14.791)
51.271
36.490
5
36.495
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
44.587
44.587
9
44.596
Destinações:
Dividendos declarados
17.d
(12.215)
(12.215)
(12.215)
Retenção de lucros
32.372
(32.372)
10
(14.791)
83.643
68.862
14
68.876
Saldos em 31 de dezembro de 2018
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A DIRETORIA

CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9
AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.
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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCADOS
Ficam convocados os representantes legais das entidades filiadas para a Assembleia
Geral, que será realizada no dia 02 de Outubro de 2020, as 12hs, em primeira convocação
ou as 12:30hs em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede
social situada a Av. Prestes Maia, 241 - sala 814 - 8 andar - Centro - São Paulo - SP
- Brasil - Cep.01031-902, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a)
Conhecer e julgar o relatório da presidência e o respectivo parecer do conselho fiscal
sobre o movimento econômico financeiro e administrativo referente ao exercício de
2020; b) Eleger e empossar o Presidente e o Vice-Presidente da entidade para o
exercício de Outubro de 2020 a igual data do ano de 2024; c) Eleger e empossar o
Conselho Fiscal. São Paulo, 02 de Setembro de 2020. Milton Mattani - Presidente.

^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͘͘

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520
ƚĂĚĂϭϬϴǐƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
/͘ ĂƚĂ͕ ,ŽƌĂ Ğ >ŽĐĂů͗ ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͕ ăƐ ϭϱ ŚŽƌĂƐ ŶĂ ƐĞĚĞ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ dĞƌƌĂƐ /ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ ^͘͘
;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ ŶĂ &ĂǌĞŶĚĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ͕ W ϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͕ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͘ //͘ WƌĞƐĞŶĕĂ Ğ
ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ WƌĞƐĞŶƚĞ Ă ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ ^͘͘ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂů͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟ ///͘DĞƐĂ͗WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ
Ğ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗ WůŝŶŝŽ ^ĠƌŐŝŽ &ĞƌƌĂǌ ĚĞ ĂŵƉŽƐ͘ /s͘ KƌĚĞŵ ĚŽ ŝĂ͗ ĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ǀĞŶĚĂ ĚĞ ƵŵĂ ŐůĞďĂ ĚĞ
ƚĞƌƌĂƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ/ƌĂĐĞŵĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͘s͘ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͗ĂŶĚŽŝŶşĐŝŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐŽ^ƌ͘
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵďŵĞƚĞƵăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂŵĂƚĠƌŝĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵĂǀĞŶĚĂĚĞƵŵĂŐůĞďĂĚĞƚĞƌƌĂƐĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮϱ͕ϮŚĞĐƚĂƌĞƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ
/ƌĂĐĞŵĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐͬ^W͕ŽďũĞƚŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑϲ͘ϯϵϵ͕ĚŽϮǑĂƌƚſƌŝŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐ
ĚĞ >ŝŵĞŝƌĂͬ^W͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ƋƵĞ ĮĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ƋƵĞ ĨŽƌ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂǀĞŶĚĂ͘s/͘>ĂǀƌĂƚƵƌĂ͗&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵ
ĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘s//͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽ͕
ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĞƐƚĂĂƚĂĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂĂƚĂĨŽŝ
ůŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂDĞƐĂ͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ͘^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂDĞƐĂ:
WůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ&ĞƌƌĂǌĚĞĂŵƉŽƐ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂ͗^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ͲůŝĂƐĚƵĂƌĚŽZŽƐĂ'ĞŽƌŐĞƐĞWůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ&ĞƌƌĂǌ
ĚĞĂŵƉŽƐ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͘:ƵĐĞƐƉŶǑϯϮϯ͘ϳϬϭͬϮϬͲϲĞŵ
ƐĞƐƐĆŽĚĞϮϰͬϬϴͬϮϬϮϬ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

SINACRED – SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

CNPJ Nº 01.655.970/0001-98
EDITAL - O Diretor-Presidente do Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito
- SINACRED, com Sede na Rua Bela Cintra, 967, Conjuntos 81 e 82, parte,
Consolação, São Paulo – SP e Sede Regional na Avenida Presidente Antônio
Carlos, 54, sala 1004, Centro, Rio de Janeiro – RJ, no uso das atribuições que
lhe confere os Artigos 27 e 28, do Estatuto, convoca as cooperativas de crédito
associadas (Singulares, Centrais, Federações e Confederações) no pleno gozo
dos seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada por
meio virtual, no dia 09 de outubro de 2020, às 14:00 horas, em primeira convocação,
com a presença de mais de 50% (cinquenta por cento) das associadas com direito
a voto; às 14:30 horas, em segunda convocação, com a presença de mais de 30%
(trinta por cento) das associadas com direito a voto e às 15:00 horas, em terceira e
última convocação, com qualquer número de associadas presentes, para apreciar a
seguinte Ordem do Dia – 1) Leitura, discussão e votação da Prestação de Contas
do Ano de 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Assuntos de
Interesse Geral, não Sujeitos à Deliberação. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2020.
RICARDO ALPHONSE SANTOS BLANC - Diretor-Presidente.

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA.

CNPJ nº 03.102.205/0001-76 - NIRE 35.215.652.788
Ata de Reunião de Sócias Realizada em 31 de Agosto de 2020.
1. Data, Hora e Local: Aos 31/08/2020, às 10h, na sede da ITW Chemical Products Ltda., localizada na
Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670, Parque Industrial
Ramos de Freitas, CEP 06816-050 (“Sociedade”). 2. Convocação: Em função da presença de sócias
representando a totalidade do capital social da Sociedade, foram dispensadas as formalidades de
convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. 3. Presença: Sócias
representando a totalidade do capital social da Sociedade: ITW GAMMA SÀRL, sociedade constituída e
existente de acordo com as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, com sede em 11-13 Boulevard de la
Foire, Luxemburgo, Grão-Ducado de Luxemburgo, 1528, inscrita no CNPJ sob nº 29.192.830/0001-40,
neste ato devidamente representada por seu bastante procurador, René Gelman, brasileiro, casado,
advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 13.962.459-SSP/SP e inscrito no CPF sob
nº 257.505.028-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 5º andar, CEP 01452-001 (“ITW Gamma”); e ITW Fluids
& Hygiene Solutions Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo, na Avenida Dom Pedro I, 6.201, Galpão A, Distrito Industrial São Gonçalo, CEP 12091-000,
inscrita no CNPJ sob nº 07.125.955/0001-14, neste ato representada por seus diretores Sonia Rogatto,
brasileira, viúva, química, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.680.236 SSP-SP e inscrita no
CPF sob nº 069.358.318-57 e Sergio Martens, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de
Identidade RG nº 13.862.785 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 119.446.798-98, ambos domiciliados na
Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Av. Pedro I, 6.201, Distrito Industrial São Gonçalo,
CEP 12091-000 (“ITW Fluids”). 4. Mesa: Presidente: René Gelman; Secretária: Sonia Rogatto. 5. Ordem
do Dia: Discutir e votar sobre a redução do capital social da Sociedade com o objetivo de restituir o montante
para as sócias, tendo em vista que este é considerado excessivo. 6. Deliberações: As sócias representando
a totalidade do capital social e dos votos presentes, deliberam, por unanimidade, aprovar a redução do
capital social da Sociedade no montante de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante o
cancelamento proporcional das quotas detidas por ITW Gamma e ITW Fluids. Referida redução tem como
objetivo reduzir o capital social considerado excessivo, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil
Brasileiro com a restituição às sócias do valor proporcional das suas quotas, a serem canceladas referente
à redução do capital da Sociedade, por meio da transferência das quotas detidas pela Sociedade na
ITW Fluids, acima qualificada, conforme registrado nos livros da Sociedade. As sócias ainda autorizam a
administração da Sociedade a tomar as medidas necessárias para dar publicidade a esta Ata de Reunião
de Sócias no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação e declaram para os
fins legais que a redução de capital aqui aprovada tornar-se-á efetiva após o decurso do prazo de
90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Ata de Reunião de Sócias nos termos do artigo
1.084 do Código Civil. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual foi lida, conferida, achada conforme e por todos os presentes, assinada em 3 (três)
vias de igual forma e teor. São Paulo, 31/08/2020. René Gelman - Presidente da Mesa; Sonia Rogatto Secretária da Mesa. ITW GAMMA SÀRL - pp. René Gelman; ITW Fluids & Hygiene Solutions Ltda. p. Sonia Rogatto e Sergio Martens.
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Golpes financeiros contra idosos Inflação na saída
cresceram 60%, diz Febraban das fábricas chega
Um levantamento da Febraban - Federação Brasileira de Bancos revela que no desde o início da quarentena houve um aumento de
60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Para combater as fraudes financeiras, a entidade, com o apoio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e do Banco
Central está lançando uma campanha para informar e conscientizar
sobre as tentativas de golpes financeiros. A iniciativa contará com
medidas para proteção e enfrentamento à violação de direitos das
pessoas idosas.
Segundo a Febraban, os bancos investem R$ 2 bilhões por ano em
segurança da informação para garantir tranquilidade e segurança a
seus clientes e colaboradores.”Estamos intensificando nossas ações,
pois quadrilhas se aproveitaram do aumento das transações digitais
causado pelo isolamento social e da vulnerabilidade dos consumidores, em especial dos idosos, para aplicar golpes por meio da chamada
engenharia social, manipulação psicológica do usuário para que ele
lhe forneça informações confidenciais”, explica o presidente da entidade Isaac Sidney.
Outro dado levantado pela Comissão Executiva de Prevenção a
Fraudes da Federação dos Bancos revela que, atualmente, 70% das
fraudes estão vinculadas à tentativas de estelionatários em obter códigos e senhas.
“Os criminosos abusam da ingenuidade ou confiança do usuário
para obter informações que podem ser usadas para que tenham acesso não autorizado a computadores ou informações bancárias”, explica o diretor da da comissão Adriano Volpini. Para ele, uma ação integrada entre o sistema financeiro, o regulador e o governo, é fundamental para esclarecer dúvidas sobre os tipos de golpes financeiros
praticados contra pessoas idosas. “Temos de conscientizar e instruir
os idosos sobre medidas a serem adotadas para prevenir, identificar e
denunciar o problema”, acrescentou Volpini.
Golpes
Entre os exemplos de como os golpistas agem estão as ligações
para a casa dos clientes, nas quais o estelionatário diz ser do banco e
pede para confirmar algumas informações, como dados pessoais e
senhas. Ao fornecer informações pessoais e sigilosas, como a senha,
o consumidor expõe sua conta bancária e seu patrimônio aos golpistas.

Há também casos em que o fraudador se apresenta como um “funcionário do banco” e pede para o cliente realizar uma transferência
como um teste. Os bancos nunca ligam para clientes para realizar
transações.
Durante o período de quarentena, as instituições financeiras chegaram a registrar aumento de mais de 80% nas tentativas de ataques
de phishing- que se inicia por meio de recebimento de e-mails que
carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos, que,
normalmente, possuem remetentes desconhecidos ou falsos.
O golpe do falso motoboy teve aumento de 65% durante o período de isolamento social. Nele, criminosos entram em contato com
as vítimas se fazendo passar pelo banco para comunicar a realização
de transações suspeitas com o cartão de crédito do cliente. Usando
técnicas de convencimento para obter dados, os golpistas informam que um motoboy será enviado para recolher o cartão supostamente clonado para que sejam feitas outras análises necessárias
para o cancelamento das compras irregulares.
Para passar uma imagem de segurança, alerta a Febraban, os
criminosos orientam a vítima a cortar o cartão ao meio, para inutilizar
a tarja magnética, antes de entregá-lo ao motoboy. No entanto, o
chip permanece intacto, o que permite que a quadrilha faça compras
com o cartão, ainda que o plástico esteja partido ao meio.
Durante a campanha postagens e vídeos darão dicas sobre como
se proteger dos principais golpes aplicados atualmente contra os
clientes bancários. Fique atento!
O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número
do cartão;
Também em hipótese alguma vai mandar alguém para a casa do
cliente para retirar o cartão;
Bancos nunca ligam para pedir para realizar uma transferência
ou qualquer tipo de pagamento;
Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o
cliente deve desligar, pegar o número de telefone que está no cartão
e ligar de outro telefone para esclarecer a informação;
Recebeu um SMS ou e-mail do banco com um link? Apague
imediatamente e ligue para o seu gerente;
Jamais compartilhe sua senha com ninguém. (Agência Brasil)

a 3,22% em julho,
diz IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de
preços de produtos na saída das fábricas brasileiras, registrou inflação de 3,22% em julho deste ano. Essa é a maior taxa de inflação
mensal registrada desde o início da pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014.
Em junho deste ano, a taxa havia ficado em 0,60%. Em julho do
ano passado, foi registrada deflação (queda de preços) de 1,20%. O
IPP acumula taxas de 7,28% no ano e de 11,13% em 12 meses.
Em julho, 21 das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram
altas de preços, com destaques para alimentos (3,69%), refino de
petróleo e produtos de álcool (11,65%) e indústrias extrativas (14,46%).
“Nos alimentos, os fatores foram o câmbio, com depreciação do
real, e especificamente alguns detalhes. No caso do açúcar, houve
uma demanda externa. No caso da carne de frango, uma maior demanda interna conjugada com aumento do custo tanto do milho quanto
do farelo de soja. No caso dos derivados de soja, houve uma demanda maior pelo óleo de soja como matéria-prima em biocombustíveis”,
disse o pesquisador do IBGE Alexandre Brandão.
Por outro lado, três atividades tiveram queda de preços (deflação)
no mês: calçados e couro (-0,94%), têxteis (-0,45%) e máquinas e
equipamentos (-0,10%).
Analisando-se as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a maior alta de preços em julho foi observada nos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (4,19%). Os demais segmentos tiveram as seguintes taxas de
inflação: bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados
no setor produtivo (1,34%), bens de consumo semi e não duráveis
(2,52%) e bens de consumo duráveis (0,97%). (Agência Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020
ACPAR Participações e Empreendimentos S/A C.N.P.J. nº 07.756.830/0001-92 NIRE nº 35.300.327.683

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

CNPJ: 24.230.275/0001-80
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
ATIVO
Controladora
Consolidado PASSIVO
Controladora
Notas 31/12/2019 31/12/2018
Notas 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante
Ativo circulante



Caixa e equivalentes de caixa
4
2.158
73.665
158.928
188.072 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Contas a receber
5
94.112
109.721 Fornecedores
10
589
398
Imóveis a comercializar
6
396.464
178.936 Credores a pagar por aquisição de imóveis
11
Tributos a recuperar
3.042
1.692
4.418
2.347 Obrigações trabalhistas e sociais
6.276
6.705
2XWURVFUpGLWRV




 Obrigações tributárias
45
369
Total do ativo circulante
12
180
5.322
75.411
659.322
484.695 Adiantamentos de clientes
Impostos e contribuições diferidos
14
Ativo não circulante
7
338.961
182.080
Contas a receber
5
6.869
2.558 Partes relacionadas
3.562
1.069
Imóveis a comercializar
6
463
586
19.172
5.240 Provisão para garantia
Partes relacionadas
7
167.437
49.221
- Provisão para distratos
379.672
190.621
Investimentos
8
359.909
174.160
- Total do passivo circulante
Imobilizado
1.111
1.040
8.173
3.673 Passivo não circulante



Total do ativo não circulante
528.920
225.007
34.214
11.471 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Credores a pagar por aquisição de imóveis
11
Provisão para garantia
7.692
5.472
Impostos e contribuições diferidos
14
Partes relacionadas
7
13.776
2XWURVGpELWRVFRPWHUFHLURV6&3¶V



Provisão para contingências
13
Provisões para perdas em investimentos
8
37.205
5.379
Total do passivo não circulante
58.673
40.935
Patrimônio líquido
17
Capital social
10
10
Reserva de capital
(14.980)
(14.791)
Reservas de lucros
110.867
83.643
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
95.897
68.862
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
95.897
68.862
534.242
300.418
Total do ativo
534.242
300.418
693.536
496.166 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Notas
18

Controladora
31/12/2019 31/12/2018
1.166
2.281

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
718.606
441.283

Receita líquida
Custo dos imóveis vendidos e
serviços prestados
19
(463.143)
(281.291)
Lucro bruto
1.166
2.281
255.463
159.992
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais
20
(8.098)
(7.335)
(81.671)
(57.758)
Despesas administrativas
21
(35.712)
(32.378)
(51.976)
(42.472)
Resultado de equivalência patrimonial
8
144.628
82.902
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
22
(99)
926
(5.115)
(3.337)
100.719
44.115
(138.762)
(103.567)
Total das receitas (despesas) operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras e impostos
101.885
46.396
116.701
56.425
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV





'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

 
 
 

23
339
(1.809)
330
(2.803)
Receita (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes da contribuição social e
imposto de renda
102.224
44.587
117.031
53.622
Imposto de renda e contribuição social - corrente
14
(15.218)
(8.304)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
14
424
(722)
102.224
44.587
102.237
44.596
Lucro líquido do exercício
Atribuível a:
Cotistas controladores
102.224
44.587
102.224
44.587
Cotistas não controladores
13
9
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

19.153
19.757
9.852
5.053
29.511
4.148
6.163
3.562
1.658
130.593


15.588
1.474
8.952
5.003
21.282
5.029
10.765
1.069
255
70.346


229.674
7.691
852
13.776

1.245
467.019


125.974
5.472
645

92
356.944

10
(14.980)
110.867
95.897
27
95.924
693.536

10
(14.791)
83.643
68.862
14
68.876
496.166

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 E (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
31/12/2019
Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados
(-) Deduções de vendas
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos/serviços prestados
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
Outras receitas (despesas) operacionais
Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciações e amortizações
Valor líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

1.357
(191)
1.166

2.586
(305)
2.281

733.720
(15.782)
717.938

452.574
(9.809)
442.765

 
(6.674)
(14.042)
(12.876)

 
(4.052)
(12.818)
(10.537)

(463.143)
 
(42.145)
(523.076)
194.862

(281.291)

(32.660)
(330.140)
112.625

(290)
(13.166)

(184)
(10.721)

(309)
194.553

(184)
112.441

144.628

147.356
134.190

82.902

84.665
73.944


6.247
200.800


3.260
Valor adicionado total a distribuir
115.701
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
24.260
18.979
47.587
31.599
Benefícios
2.273
3.968
2.869
4.150
)*76




Impostos, taxas e contribuições
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS Tributos federais
114
37.425
25.703
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Tributos municipais
68
129
87
129
Outros impostos, taxas e contribuições
399
423
416
430
Controladora
Consolidado
Remuneração de capital de terceiros
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018




Lucro líquido do exercício
102.224
44.587
102.237
44.596 -XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURV




Outros resultados abrangentes
- $OXJXpLV
102.224
44.587
102.237
44.596 Remuneração de capital próprio
Resultado abrangente total do exercício
Dividendos distribuídos
75.000
12.215
75.000
12.215
Atribuível a:
13
9
Cotistas controladores
102.224
44.587
102.224
44.587 Participação de acionistas não controladores




Cotistas não controladores
13
9 /XFURVUHWLGRV
134.190
73.944
200.800
115.701
Resultado abrangente total do exercício
102.224
44.587
102.237
44.596
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Reserva de lucros
Transação
Retenção
Lucros Patrimônio líquido
Participação dos
Notas
Capital social
de capital
de lucros
acumulados
da controladora não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2017
10
(14.791)
51.271
36.490
5
Lucro líquido do exercício
44.587
44.587
9
Destinações:
Dividendos declarados
17.d
(12.215)
(12.215)
Retenção de lucros
32.372
(32.372)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
10
(14.791)
83.643
68.862
14
Lucro líquido do exercício
102.224
102.224
13
Destinações:
Ganho (perda) na transação de capital entre sócios
8.b
(189)
(189)
Dividendos declarados
17.d
(75.000)
(75.000)
Retenção de lucros
27.224
(27.224)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
10
(14.980)
110.867
95.897
27
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Patrimônio
consolidado
36.495
44.596
(12.215)
68.876
102.237
(189)
(75.000)
95.924

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da contribuição social
e imposto de renda
102.224
Ajustes para reconciliar o resultado com
recursos provenientes de
atividades operacionais:
Tributos com recolhimento diferido
Depreciação e amortização
290
Resultado de equivalência patrimonial
(144.628)
(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRV
H¿QDQFLDPHQWRV

Provisão para distratos
3URYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDSDUDULVFRGHFUpGLWR

Ajuste a valor presente
Provisão para garantia
4.713
Provisão para contingências
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Imóveis a comercializar
123
Tributos a recuperar
(1.350)
2XWURVFUpGLWRV
 
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
191
Credores a pagar por aquisição de imóveis
Obrigações sociais e tributárias
(268)
Provisão de impostos de recolhimentos diferidos
Adiantamentos de clientes
180
2XWURVGpELWRVFRPWHUFHLURV6&3¶V

3DJDPHQWRVGRVWULEXWRVGH,53-H&6//
 
Pagamentos de contingências
-

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

44.587

117.031

53.622

184
(82.902)

13.736
-

11.050
-



3.413
(927)


5.005

(40)
4.712
2.661


(4.188)

1.093
3.413
(786)

190
2.306
(578)


7.002
(210.360)
(2.071)


(19.561)
(44.124)
(1.098)


4
1.164

 
-

3.565
116.624
950
(380)
8.229
 
 
(1.508)

6.824
51.844
4.328
680
(11.698)


(71)

Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
atividades operacionais
(37.241)
(30.740)
52.682
41.413
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de investimentos
(9.484)
(100)
Adição de imobilizado
(361)
(1.097)
(18.236)
(11.367)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
atividades de investimento
(9.845)
(1.197)
(18.236)
(11.367)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
52.441
88.019
8.985
(7.700)
Dividendos pagos a cotistas controladores
(37.500)
(6.108)
(37.500)
(6.108)
Dividendos pagos a cotistas não controladores
(37.500)
(6.108)
(37.500)
(6.108)
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
 
 
 

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFDSWDGRV




Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
atividades de financiamento
(24.421)
73.901
(63.590)
91.991
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes
de caixa
(71.507)
41.964
(29.144)
122.037
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
73.665
31.701
188.072
66.035
1R¿PGRH[HUFtFLR




Aumento (redução) de Caixa e equivalentes
de caixa
(71.507)
41.964
(29.144)
122.037
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A DIRETORIA
CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9

AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.

Governo recebe carros elétricos
para utilização na frota pública
O Governo do Estado recebeu na quarta-feira (2) dez carros elétricos modelo Zoe, da Renault, como parte do projeto VEM PR. A parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) visa estimular a adoção de
políticas sustentáveis e a difusão de modelos inovadores de gestão
governamental. O Paraná será a segunda unidade da Federação a
participar desse projeto pioneiro de mobilidade urbana na administração pública.
Os novos Zoe serão incorporados à frota do Estado em regime de
comodato e serão utilizados prioritariamente para as demandas da
Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia.
A iniciativa prevê a instalação de dez eletropostos de carregamento em Curitiba e Região Metropolitana. Cinco eletropostos já têm
locais definidos (duas unidades na Secretaria da Saúde, uma no Hospital do Trabalhador, uma no Laboratório Central do Estado e uma no
Jardim Botânico) e os demais serão indicados pelo Governo do Estado nos próximos dias.
O objetivo principal é o compartilhamento (carsharing). Os veículos do VEM PR estão equipados com o aplicativo MoVe, desenvolvido pelo PTI, que permite reservar os veículos disponíveis, acompanhar sua localização, monitorar a velocidade, a carga de bateria, as
rotas percorridas, além de outras informações. Os carros serão
desbloqueados com cartões cadastrados no sistema e têm autonomia de até 300 quilômetros e velocidade limite de 135 km/h.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse que o Estado tem cerca de 22 mil veículos (18 mil carros) na frota e que está
buscando alternativas para diminuir esse contingente dentro dos
conceitos de inovação e sustentabilidade. Também foi identificada
a necessidade de gerar economia aos cofres públicos, uma vez
que a frota tradicional custa aproximadamente R$ 6,60 por quilômetro rodado.
“A ideia é otimizar a máquina pública cada vez mais, fazer mais
com menos. No mundo todo o compartilhamento já é realidade”,
afirmou Ratinho Junior. “Lançamos neste ano o TáxiGov, que já
modernizou esse sistema no setor público, mas queremos avançar

cada vez mais. A sinergia com a ABDI e o PTI é fundamental
nessa estratégia”.
O governador também disse que o Estado é um polo de inovação e sustentabilidade. Ele citou a iniciativa de zerar a alíquota do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos
veículos elétricos, a consolidação da maior eletrovia do País (BR277) e as diversas ações com apoio estatal para incentivar novas
startups, tecnologias aplicadas à máquina pública e ecossistemas
regionais de inovação.
“O Paraná é o maior produtor de energia sustentável do Brasil,
tem a Capital mais sustentável e produz o agronegócio mais sustentável, ninguém cuida tanto das nascentes, microbacias, bacias e
matas ciliares. E na máquina pública temos que ter sustentabilidade
e inovação como algo habitual”, acrescentou.
O VEM PR é parte de um memorando de entendimento assinado
em fevereiro deste ano pelo governador e pelo presidente da ABDI,
Igor Calvet, para a implementação de soluções reais para formatação
de cidades cada vez mais inteligentes. O documento prevê aproveitamento de soluções tecnológicas oferecidas pela ABDI nos municípios paranaenses com o objetivo de aumentar a integração e a
produtividade das empresas e do setor público. O prazo de vigência
da parceria é de 40 meses.
“O Paraná é inovador, está na vanguarda da inovação e da gestão pública. Esse projeto simboliza isso. Não temos nem 1% da frota
nacional de veículos elétricos, mas o Paraná já tem uma eletrovia de
700 quilômetros. É um Estado que produz ideias e constrói a
infraestrutura necessária para o salto tecnológico”, disse Calvet.
Segundo ele, o VEM PR reúne duas das três principais tendências do mercado automobilístico e de sustentabilidade: novas formas
propulsão (carros hídricos e elétricos) e compartilhamento. A última
é o veículo autônomo, mas essa tecnologia ainda não está disponível. “O objetivo desse projeto é melhorar a qualidade de vida das
pessoas, criar modelos e referenciais para estados e municípios.
Isso aumenta a produtividade do serviço público”, destacou o presidente da ABDI. (AENPR)

www.jornalodiasp.com.br

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27/07/2020
Dia 27/07/2020, na sede social, às 10:00 horas. Presentes: 100,00% do capital votante. Mesa: presidente: Roberto Henrique Levy Junior,secretário: Sergio Ulhôa Levy. Deliberações unânimes: a) Prestação de Contas dos Administradores e
as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; b) Do lucro líquido do exercício de
R$ 63.611,37, foi aprovada a transferência de R$ 3.180,57 para a conta de Reserva Legal e R$ 60.430,80 como dividendos,
sendo R$ 15.107,70 a título de dividendo mínimo obrigatório e R$ 45.323,10 para a conta de Dividendos Adicionais Propostos,
a ser distribuído no exercício seguinte, c) Reeleição da diretoria, com mandato até a aprovação na JUCESP da Ata da AGO de
2021: Diretor Presidente: Roberto Henrique Levy Junior, RG 1.494.866-7- SSPISP, OAB/SP 11.928 e CPF 007.883.41804; Diretor Vice - Presidente: Sergio Ulhôa Levy, RG 2.260.123-5 - SSPISP e CPF 007.883.848-72. Nada mais, a íntegra
da presente Ata está registrada na JUCESP sob nº 305.358/20-0 em 14/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Construtora Ferreira Guedes S.A.
CNPJ 61.099.826/0001-44 - NIRE 35.300.069.587
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Dia, Hora e Local: 12/05/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Angélica, nº 2.163, 9º andar, conjunto 97, Bairro Consolação, SP/SP.
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Mesa: Sr. Erasto Messias da Silva Junior, Presidente; e Sr. Rodrigo Pinheiro
Andrade, Secretário. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a atual Diretoria Executiva estava a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer
informações julgadas necessárias e que a Assembleia se manifestará sobre a seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme publicado nos Jornais “Valor
Econômico” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, ambos no dia 16/04/2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31/12/2019; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2020; e em Assembleia Geral Extraordinária
(i) Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de 02 novos Diretores Adjuntos da Companhia; e (iii) Deliberar
sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovado, sem ressalvas,
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Foi aprovado
que, após a constituição da reserva legal, no valor de R$1.306.463,80, o saldo remanescente do lucro líquido da Companhia em 31/12/2019, no valor de
R$24.822.812,16, será destinado da seguinte forma: a) R$10.000.000,00 para pagamento de dividendos aos acionistas e b) R$14.822.812,16 será incorporado à conta
reserva de lucros; e (iii) Fixada a remuneração da Diretoria da Companhia no montante total, global, anual de até R$5.500.000,00, sendo que o“quantum”destinado
a cada um dos Diretores será fixado em Reunião da Diretoria Executiva, convocada especificamente para esse fim; e em Assembleia Geral Extraordinária
(i) Aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o aumento do quadro de Diretores Adjuntos de Engenharia, razão
pela qual sua redação passará a vigorar conforme segue:“Artigo 5º - A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria Executiva composta por, no mínimo,
3 e, no máximo, 6 diretores, sendo 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor Administrativo-Financeiro, 1 Diretor de Engenharia, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor Jurídico e 1
Diretor do Programa de Ética e Conduta, os quais poderão ser auxiliados por Diretores Adjuntos designados para suas respectivas áreas de atuação, sendo eles
acionistas ou não, residentes no País, com mandato unificado de 2 anos, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, estando, também, autorizados a cumular
cargos e podendo, ainda, permanecerem vagos se assim deliberado em Assembleia Geral. Cada Diretoria Executiva poderá contar com o auxílio de um Diretor Adjunto
em sua respectiva área de atuação, ressalvada a Diretoria de Engenharia que poderá contar com o auxílio de até 05 Diretores Adjuntos de Engenharia. § 1º: (...)”; (ii)
Aprovada a eleição dos Senhores Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 1.452.381 SSP/PI e CPF/MF nº 733.312.523-87,
residente na Cidade do Recife/PE, e Giuliano Costa Olivan, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 21.780.870 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 097.968.988-02, residente
na SP/SP, ambos com domicílio na Avenida Angélica, nº 2.163, 9º andar, conjunto 97, SP/SP, para os cargos de Diretores Adjuntos de Engenharia da Companhia, para
compor a atual Diretoria Adjunta de Engenharia empossada, por um mandato a ser iniciado na presente data e a encerrar-se em 30/04/2021, os quais tomam posse
nesse ato e assumem o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que
afirmaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, conforme expressamente declarado nos
respectivos Termos de Posse que ficam anexados à presente Ata e arquivados na sede da companhia. Em consequência da deliberação acima, a composição da
Diretoria Adjunta de Engenharia da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, passa a ser a seguinte: Eduardo Bezerra Alves; Giuliano Costa
Olivan; Orlando Ferreira Balbão Júnior; Paulo Fascina da Silva; e Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho; e (iii) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da
Companhia para refletir as alterações aprovadas, sendo que a nova redação do Estatuto Social da Sociedade teve sua leitura dispensada pelo Sr. Presidente, pois a sua
minuta foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer restrições. Com a aprovação, o Estatuto Social da Companhia consolidado passa a vigorar com a seguinte nova
redação:“Estatuto Social da Construtora Ferreira Guedes S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Construtora Ferreira Guedes
S.A. é uma sociedade por ações com sede em SP/SP, à Avenida Angélica, 2163, 9º andar, conjunto 97, Consolação, CEP 01227-200, regendo-se por este Estatuto e pela
lei em vigor. § Único: Mediante deliberações da Diretoria Executiva, a Sociedade poderá abrir, ou fechar filiais, escritórios, depósitos ou representações no País ou
exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 2º - O Prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a execução de
serviços e/ou obras de construção civil e/ou engenharia civil, em todos os ramos dessa atividade, especialmente a construção de vias e estradas rodoferroviárias,
barragens, portos, aeroportos, edificações, canais, irrigação, prospecções, linhas de transmissão, telegráficas e telefônicas, oleodutos, gasodutos, adutoras e demais
dutos livres ou forçados, drenagens, saneamento, urbanismo, paisagismo, levantamentos topográficos, mecânica de solos e fundações especiais, planejamento de
obras,controledequalidadeenormastécnicas,dragagens,montagenseinstalaçõesindustriais,estudos,projetos,serviçosde terraplanagememgeral,pavimentação,
obras de arte corrente, especiais e túneis, serviços de assistência técnica, assessoria e consultoria dessas atividades, operando diretamente ou indiretamente, por conta
própria ou de terceiros, mediante representações, comissões ou consignações, além da exploração de serviços públicos em todos os setores e modalidades, mediante
o regime de concessão, permissão, parceria ou qualquer outro, podendo, ainda, exercer quaisquer outras atividades industriais e comerciais correlatas ou afins, tais
como compra e venda de materiais e produtos do ramo em geral, manufatura, locação, importação e exportação de máquinas e equipamentos, bem como, participar,
como sócia ou acionista, de outras sociedades. Capítulo II - Capital Social - Artigo 4º - O Capital Social é de R$239.008.581,00, integralmente realizado e dividido em
22.830.992 ações sem valor nominal, ordinárias, nominativas, podendo ser representadas por títulos múltiplos à vontade dos Acionistas. § 1º: As ações ou títulos
múltiplos emitidos pela Sociedade serão assinados pelo Diretor Superintendente e o Diretor Jurídico, ou Procuradores especiais na forma da lei. Poderá a Diretoria
cobrar dos acionistas o custo incorrido na emissão dos respectivos certificados. § 2º: As ações são indivisíveis perante a Sociedade e a cada ação ordinária cabe um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais. CapítuloIII-Administração-Artigo5º- A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria Executiva composta
por, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 diretores, sendo 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor Administrativo-Financeiro, 1 Diretor de Engenharia, 1 Diretor Comercial, 1
Diretor Jurídico e 1 Diretor do Programa de Ética e Conduta, os quais poderão ser auxiliados por Diretores Adjuntos designados para suas respectivas áreas de atuação,
sendo eles acionistas ou não, residentes no País, com mandato unificado de 2 anos, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, estando, também, autorizados
a cumular cargos e podendo, ainda, permanecerem vagos se assim deliberado em Assembleia Geral. Cada Diretoria Executiva poderá contar com o auxílio de um
Diretor Adjunto em sua respectiva área de atuação, ressalvada a Diretoria de Engenharia que poderá contar com o auxílio de até 05 Diretores Adjuntos de Engenharia.
§ 1º: Os Diretores permanecerão em seus respectivos cargos até a posse da nova Diretoria, mesmo após o decurso do prazo de seus mandatos. § 2º: A remuneração
global dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral. Artigo 6º - Competência da Diretoria Executiva: I) Cumprir todas as leis e atos relativos à atividade
social; II) Executar o presente Estatuto e as deliberações das Assembleias Gerais; III) Organizar e expor, anualmente à Assembleia Geral Ordinária, o Balanço e as
Demonstrações Financeiras concernentes ao exercício, acompanhadas ou não do parecer dos Auditores; IV) Delegar aos Diretores Adjuntos as atribuições que julgar
conveniente, observada a respectiva área de atuação; e V) Aplicar e distribuir os lucros apurados conforme o Estatuto Social e a determinação da Assembleia Geral.
Competência da Diretoria Adjunta: I) Cumprir todas as leis e atos relativos à atividade social; II) Executar o presente Estatuto, as deliberações da Diretoria Executiva e,
no que couber, as da Assembleia Geral; III) Colaborar com o Diretor Executivo de sua respectiva área, na solução de qualquer problema; IV) Desempenhar tarefas
administrativas e técnicas em sua respectiva área de atuação, quando assim solicitado, submetendo-se e auxiliando a Diretoria Executiva no desempenho de suas
funções; V) Substituir transitoriamente o Diretor Executivo da sua respectiva área de atuação, no desempenho das tarefas administrativas e técnicas específicas de
sua respectiva área de atuação, respeitadas as limitações fixadas no caput do Artigo 7º, em razão de ausência, desligamento, renúncia, destituição ou impedimento
daquele, observadas, ainda, as diretrizes e estratégias estabelecidas pela Diretoria Executiva remanescente, bem como sucedê-lo no caso de vacância, caso assim seja
deliberado em Assembleia Geral. § Único: A Diretoria reunir-se-á sempre que exigirem os interesses sociais, na sede social, para tratar dos assuntos de gestão da
Sociedade. A reunião poderá ser convocada por qualquer Diretor Executivo mediante comunicação por escrito aos demais com, no mínimo, 48 horas de antecedência
e será instalada com a presença de, pelo menos, 2 Diretores Executivos, sendo que nenhuma convocação será necessária caso todos os Diretores Executivos estejam
presentes na respectiva reunião. A presença dos Diretores Adjuntos apenas se fará obrigatória quando expressamente convocados. As deliberações das Reuniões da
Diretoria serão tomadas pela maioria dos votos dos Diretores Executivos, não cabendo aos Diretores Adjunto eventualmente convocados qualquer direito a voto,
sendo tais deliberações registradas no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Artigo 7º - Os Diretores Executivos: Superintendente, Administrativo-Financeiro,
Comercial, de Engenharia e Jurídico terão, individualmente, as seguintes funções e prerrogativas na administração da Sociedade, quais sejam: administração geral
dos negócios sociais, deliberando e resolvendo sobre todos os assuntos de interesse social, praticando todos os atos necessários para bem conduzir os negócios da
Sociedade, inclusive firmar compromissos de constituição de consórcios, contratos em geral e nomear preposto, observando e preservando o disposto no Estatuto
e cumprindo as deliberações das Assembleias Gerais, podendo, para tanto, praticar atos inerentes ao dia a dia da Sociedade, cabendo, ainda, a todos os Diretores
Executivos poderes de representação da Sociedade perante Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas
Públicas, Conselhos Federais e Regionais, quer no Brasil ou no Exterior, Sociedades concessionárias de serviços públicos, empresas privadas, e outras, requerendo tudo
o que for necessário, exceção feita aos poderes exclusivos conferidos nos parágrafos subsequentes. Caberá aos Diretores Adjuntos a prática dos atos necessários para
bem conduzir os negócios da Sociedade em suas respectivas áreas de atuação, observando as diretrizes e estratégias estabelecidas pela Diretoria Executiva, sendolhes vedado firmar compromissos, procurações, contratos em geral e representar a Sociedade, salvo se expressamente autorizados através de procuração com
poderes específicos. § 1º: Serão poderes únicos e exclusivos do (a) Diretor Superintendente: coordenação geral e distribuição de tarefas aos demais Diretores;
designação dos ResponsáveisTécnicos pelas obras executadas pela Sociedade; autorizar a emissão de AtestadoTécnico em nome da Sociedade, os quais deverão ser
assinados conjuntamente pelo Diretor Superintendente e respectivo Responsável Técnico por este designado para execução de determinada obra; e poderes para
receber citações judiciais; (b) Diretor do Programa de Ética e Conduta: propor para aprovação da diretoria os programas internos de integridade a serem adotados
pela Sociedade, por meio da regulamentação de práticas e procedimentos internos, assim como supervisionar sua implantação e fiscalização; supervisionar a
investigação de eventuais desvios de conduta de seus funcionários e colaboradores; propor e coordenar a criação de canais internos de comunicação e orientação,
voltados para o programa de ética e conduta, para seus funcionários e colaboradores; e propor e supervisionar, apoiar ou implementar programas de treinamentos
relacionados aos programas de ética e conduta da Sociedade. (c) Diretor Superintendente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor
Jurídico, sempre em conjunto de 2: poderão comprar, vender e onerar, de qualquer forma, bens móveis e imóveis da Sociedade, mesmo os que integrem o Ativo
Imobilizado, independente de autorização da Assembleia Geral, podendo, para tanto, assinar tudo que for necessário, assim como receber e pagar qualquer quantia
e dar quitação, podendo, ainda, assinar instrumentos de consórcio, assumir obrigações e compromissos nesse sentido, emitir, caucionar e sacar títulos de crédito em
geral e abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, nomear procuradores para o exercício das atividades inerentes à Sociedade, inclusive
para assinatura de instrumentos de consórcios, de modo que tais poderes sejam específicos, nomear advogado(s), para o foro judicial ou extrajudicial visando aos
interesses da Sociedade, assinar as cautelas e títulos múltiplos emitidos pela Sociedade, assinar todos os documentos e escrituras que envolvam responsabilidade
financeira para a Sociedade, ou, neste caso, nomear procurador(es) com poderes específicos para tanto. § 2º: Exceto para o foro em geral ou nas hipóteses de
representação da Sociedade no exterior, as procurações terão prazo determinado, podendo, toda e qualquer procuração, ser revogada caso seja julgado conveniente.
§ 3º: Dependerá de aprovação prévia da Assembleia Geral Extraordinária a decisão e assinatura dos documentos, nos atos de compra, incorporação e fusão com outra
empresa ou venda e exoneração, de qualquer forma, de participações societárias. A exigência aqui prevista não abrange a constituição de consórcios ou a integração,
quer como sócia ostensiva, quer como sócia participante em sociedades em conta de participação, cujos instrumentos serão firmados em conjunto de 2 (dois) dos
Diretores Executivos elencados na alínea“c”do Parágrafo 1º acima, ou por procurador com poderes específicos para tanto, nomeado por 2 (dois) dos referidos Diretores
Executivos. § 4º: A Sociedade terá como responsáveis técnicos engenheiros ou arquitetos, devidamente registrados no CREA ou CAU, os quais agirão com
independência no exercício de suas funções técnicas, assinando todos os trabalhos de ordem técnica a cargo da Sociedade. § 5º: Fica incorporado à Sociedade o
“know-how”dos Diretores. Artigo 8º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Superintendente, as funções descritas no § 1º, alínea“a”, do Artigo
7º, deverão ser executadas conjuntamente por dois dos Diretores Executivos dentre os remanescentes. Artigo 9º - No caso de ausência ou impedimento temporário
dos demais Diretores, as suas funções administrativas e técnicas serão exercidas pelo Diretor Adjunto de sua respectiva área, observado o disposto no caput do artigo
7º, sendo que se o cargo do Diretor Adjunto correspondente estiver vago, as funções serão exercidas por outro Diretor Executivo designado pelo Diretor
Superintendente. Artigo 10º - No caso de vagarem quaisquer dos cargos da Diretoria Executiva, será convocada, no prazo máximo de 30 dias, a Assembleia Geral
para eleição de substituto, sendo que até a posse deste, os Diretores Executivos remanescentes representarão a Sociedade, em conjunto de dois, relativamente aos
poderes específicos do cargo vago, sendo certo, ainda, que as tarefas administrativas e técnicas serão desempenhadas pelo Diretor Adjunto da respectiva área,
observando-se que na hipótese de vacância do cargo de Diretor de Engenharia as funções administrativas e técnicas serão exercidas pelos Diretores Adjuntos de
Engenharia conforme as atribuições que lhes forem designadas pelo Diretor Superintendente. Poderá, ainda, a Assembleia Geral deliberar pela vacância do referido
cargo.CapítuloIV-AssembleiaGeral-Artigo11º-AAssembleiaGeralreúne-seordinariamenteumavezporano,dentrodos4primeirosmesesseguintesaotérmino
do exercício social, para deliberar sobre a matéria que lhe é cometida por lei, extraordinariamente quando convocada pela Diretoria Executiva e nos casos
estabelecidos em lei. Artigo 12º - Os acionistas presentes escolherão o Presidente da Assembleia que, por sua vez, convidará um dos presentes para servir como
secretário. Não estando presente nenhum Diretor, os acionistas indicarão quem a presidirá. A prova de qualidade de acionista, e a sua representação na Assembleia,
regem-se pelo disposto em lei. Artigo 13º - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, observadas as restrições estabelecidas pela lei. Capítulo
V - Conselho Fiscal - Artigo 14º - O conselho Fiscal compõe-se de 3 membros com igual número de suplentes eleitos pela Assembleia Geral, tendo a qualificação,
remuneração, residência, atribuições e prazo de duração de mandato previstos em lei, e somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de
acionistas detentores da quantidade de ações fixadas na lei. Capítulo VI - Exercício Social e Distribuição de Lucros - Artigo 15º - O exercício social coincide com o
ano calendário encerrando-se no dia 31 de dezembro, quando deverão ser elaboradas as Demonstrações Financeiras correspondentes. § 1º: Sempre que necessário,
a critério da Diretoria Executiva, a Sociedade poderá levantar balanços especiais com relação a períodos menores, observados os requisitos legais. § 2º: O Diretor
Superintendente, o Diretor Administrativo-Financeiro, o Diretor de Engenharia e o Diretor Jurídico, sempre em conjunto de 2, poderão declarar dividendos
intermediários, à conta de Reserva de Lucros existentes no último balanço anual ou periódico. Artigo 16º - Feitas as amortizações e provisões legais, o lucro líquido
apurado terá o seguinte destino: I - 5% do lucro serão aplicados no Fundo de Reserva Legal, até que alcance o limite legal; II - 1% do lucro será empregado na distribuição
de dividendos obrigatórios aos acionistas; III - o saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral. § Único. A Assembleia Geral poderá, desde que não haja
oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou a retenção de todo o lucro.”. Nada mais havendo a tratar e
encerrada a presente ata com a assinatura do Sr. Presidente e do Sr. Secretário, sendo suspensa a Assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no
livro próprio, na forma sumária conforme faculta o artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi a ata lida e achada conforme por todos os presentes.
São Paulo, 12/05/2020. Mesa: Erasto Messias da Silva Junior - Presidente; Rodrigo Pinheiro Andrade - Secretário. Diretoria Executiva: Erasto Messias da Silva Junior Diretor Superintendente; Rodrigo Pinheiro Andrade - Diretor Administrativo-Financeiro; Patricia Bueno Moreira - Diretor Jurídico e Diretor do Programa de Ética e
Conduta. Diretoria Adjunta: Eduardo Bezerra Alves - Diretor Adjunto de Engenharia; Giuliano Costa Olivan - Diretor Adjunto de Engenharia; Orlando Ferreira Balbão
Júnior - Diretor Adjunto de Engenharia; Paulo Fascina da Silva - Diretor Adjunto de Engenharia;Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho - Diretor Adjunto de Engenharia;
e Marcelo Domingues da Fonseca - Diretor Adjunto Comercial. Acionistas: Agrocap Participações Ltda., representada por Eduardo Ribeiro Capobianco e Territorial
São Paulo Mineração Ltda., representada por Eduardo Ribeiro Capobianco. A Presente é Cópia Fiel da Original Transcrita em Livro Próprio. Erasto Messias da
SilvaJunior-Presidente - RG nº 15.769.119-6 SSP/SP; Rodrigo Pinheiro Andrade- Secretário - RG nº 0780837100 SSP/BA. VistodoAdvogado: FernandoBissolottiOAB/SP nº 256.360. JUCESP nº 323.925/20-0 em 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002952-27.2020.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)
Aderaldo Antonio Dias RG. 18.690.678-X, CPF. 082.782138-79, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença
por Colégio Nossa Senhora de Fátima Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não conhecido, fica intimado para que
efetue o pagamento da quantia de R$ 14.524,84 (abril/2020), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e de acréscimo de honorários advocatícios, também de 10%, nos
termos dos artigos 523, § 2º, inciso I e 523 do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15
dias sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2020.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1031236-86.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. Faz saber a Luciana Plumari
Marques Aguiar, CPF. 154.070.228-69, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Civiltec Construtora
Ltda. antiga denominação MFG Imóveis e Terceirização de Mão de Obra Ltda., objetivando o recebimento de R$ 72.449,66
(Outubro/2019), decorrente das execuções junto à Prefeitura do Município de São Paulo pelo contribuinte nº 306.121.033-1.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
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 30 de
julho de 2020.
COMARCA DE SÃO PAULO - 17ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 8º
andar - salas nº 827/829 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171.6145 - São
Paulo/SP - E-mail: sp17cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 0037306-33.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE BEZERRA DOS SANTOS
(CPF 298.071.118-70), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo
presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO, para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$3.047,49 (maio/2019), a ser
atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito
com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2020.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1095570-26.2019.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)DM 30 MODA
EIRELI - EPP, CNPJ 24.988.132/0001-31, com endereço à Rua Verbo Divino, 1501, Loja A, Chacara Santo
Antonio (Zona Sul), CEP04719-002, São Paulo- SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por
parte deA.m. Ferraz Administração e Participação Ltda., com fundamento no artigo 94, II, da Lei 11.101/2005,
execução frustrada, processo nº 0012192-64.2019.8.26.0562, 2ª Vara Cível da Comarca de Santos, no valor
de R$ 182.393,37. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a
fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/
2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data
do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10%do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei.
02 e 03/09
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Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020

SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S.A.

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520
ATA DA 107ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020
I. Data, Hora e Local de Realização: ϯϭͬϬϳͬϮϬϮϬ͕ăƐϵŚŽƌĂƐŶĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͘͘ ĨƵƐĆŽ͕ ĐŝƐĆŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐͿ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ Ă ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ŽƵ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͖
;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕WϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͘II. Presença e Convocação: ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ͞ũŽŝŶƚ  ǀĞŶƚƵƌĞ͕͟ ͞ŚŽůĚŝŶŐ͟ ;ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ ŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůͿ͕ ĐŽŶƐſƌĐŝŽƐ͕ ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
WƌĞƐĞŶƚĞ Ă ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ^ĆŽ DĂƌƟŶŚŽ ^͘͘ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͕ ƚĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͕ ŵŝŶĞƌĄƌŝĂƐ ŽƵ ĂůŝĂŶĕĂƐ ĐŽŵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ŽƵ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ Ğ
ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͖ǀͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŽƵ
͞>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘͟ III. Mesa:WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ͘ ƉŽƌ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͖ ǀŝͿ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ĨĂůġŶĐŝĂ ŽƵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů ĚĂ
IV. Ordem do Dia: ĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ͗ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (1) ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ŽƵ ĚĞ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͖ ǀŝŝͿ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ĐŽŵƉƌĂ͕ ǀĞŶĚĂ ŽƵ ƉĞƌŵƵƚĂ ĚĞ ŝŵſǀĞů͖ ǀŝŝŝͿ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ
ϭϯϭ͘ϬϳϮ͕ϰϳ ƐĞŵ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ Ğ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϱǑ ĚŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͖ (2) ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĂůƚĞƌĂĕĆŽŽƵƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮƌŵĂĚŽƐĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐŽƵ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗ϳǑ͕ŝŶĐŝƐŽƐǆŝ͕ǆŝŝ͕ǆŝǀĞΑƷŶŝĐŽ;ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂůĕĂĚĂƐĞĚĂƚĂĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽͿ͖ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĞůĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ͖ǆŝǆͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĂůƚĞƌĂĕĆŽŽƵƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ϭϬ;ŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐƉĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂͿ͖ϭϯ͕ΑϮǑ;ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐĐŽŵǀŝŐġŶĐŝĂĚĞϮĂŶŽƐͿĞƋƵĂƌƚŽ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉŽƌ ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĂŐƌĄƌŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐůŝŐĂĚĂƐ
ϭŝƌĞƚŽƌĞŵĂƌƚſƌŝŽƐĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐͿ͖(3)ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖(4) ǀĞŶĚĂĚĞƵŵĂŐůĞďĂĚĞ ăĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƉĞĐƵĄƌŝĂĞŵŝŶĞƌĄƌŝĂ͕ĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖ǆͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕
ƚĞƌƌĂƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ/ƚĂƷŶĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĂŶƚĂ'ĞƌƚƌƵĚĞƐͬ^W͕ŽďũĞƚŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑϲϬ͘ϲϮϵĚŽϭǑĂƌƚſƌŝŽĚĞ ĐĞƐƐĆŽŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĂŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞ
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĚĞZŝŽůĂƌŽͬ^W͖(5)ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞϯ͘ϬϬϬƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂĂ ďĞŶƐĚŽĂƟǀŽƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĞƐĞũĂŽƐĞƵǀĂůŽƌ͖ǆŝͿĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŶŽǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ƐĞƌĞŵĞŵŝƟĚĂƐƉĞůĂZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů>ŝŵĞŝƌĂ^W>ƚĚĂ͘ĞĚĞϭϬϬƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂĂƐĞƌĞŵĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ ƉŽƌŽƉĞƌĂĕĆŽ͖ǆŝŝͿĂƵƚŽƌŝǌĂƌ͕ĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĂƉƌſƉƌŝĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů :ĂƌĚŝŵ /ƌĂũĄ ^W >ƚĚĂ͕͘ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĨƵƚƵƌŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů Ğŵ ŶĂƐƋƵĂŝƐĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĞƚĞŶŚĂƉĞůŽŵĞŶŽƐϵϵйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐ͗;ĂͿƌĞĂŝƐ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĐĂƉŝƚĂů͖(6)ŽƐǀŽƚŽƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂƐĞƌĞŵƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐŶĂƐZĞƵŶŝƁĞƐĚŽƐ^ſĐŝŽƐĂŶƵĂŝƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͗^WZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ŚŝƉſƚĞƐĞ Ğ ;ďͿ ĚĞŵĂŝƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ğŵ ǀĂůŽƌĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ZΨ ϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ ǆŝŝŝͿ ĞƐĐŽůŚĞƌ ŽƵ ĚĞƐƟƚƵŝƌ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ
ZĞĐĂŶƚŽĚĂƐWĂŝŶĞŝƌĂƐŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ>ƚĚĂ͖͘^WWĂƌŬŵƉƌĞƐĂƌŝĂů/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ>ƚĚĂ͖͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖ǆŝǀͿĂƉƌŽǀĂƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĞŶƚƌĞĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ
WƌĂĚſƉŽůŝƐ^W>ƚĚĂ͕͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů>ŝŵĞŝƌĂ^W>ƚĚĂ͖͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů:ĂƌĚŝŵ/ƌĂũĄ^W>ƚĚĂ͕͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůWƌĂĚſƉŽůŝƐ^W// ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŽƵƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŵƋƵĞŵĂŶƚĞŶŚĂƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽƚĂŝƐŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵ
>ƚĚĂ͖͘ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůEŽǀĂ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ^W>ƚĚĂ͖͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůEŽǀĂ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ^W>ƚĚĂ͖͘ĞŵĐĂƌĄƚĞƌŽƌĚŝŶĄƌŝŽ͗ (1) ƐƵĂƐƉƌŽƌƌŽŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞϲϬŵĞƐĞƐŶŽǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ ǆǀͿĮǆĂƌŽ
ĐŽŶƚĂƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕WĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽ ǀŽƚŽ Ă ƐĞƌ ĚĂĚŽ ƉĞůŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ŶĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ Ğ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ğŵ ƋƵĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͖(2)ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖(3)ĞůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂ ƉĂƌƟĐŝƉĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͖ĞǆǀŝͿƌĞƐŽůǀĞƌŽƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ͖(4) ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĂŶƵĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŵĐƵƌƐŽ͘V. Deliberações ^ŽĐŝĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂ>ĞŝŶŽϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘§únicoKƐǀĂůŽƌĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĞƐƚĞƌƟŐŽ͕ĞŵŵŽĞĚĂĚŽ
Tomadas: ĂŶĚŽ ŝŶşĐŝŽ ĂŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ Ž ^ƌ͘ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƐƵďŵĞƚĞƵ ă ĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ Ğ WĂşƐ͕ƐĞƌĆŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞůŽşŶĚŝĐĞ/'WͲDĚĂ&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐŽƵŽƵƚƌŽ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘ĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞǆĂŵŝŶŽƵ͕ĚĞůŝďĞƌŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵ͗ ŵĐĂƌĄƚĞƌ şŶĚŝĐĞ ĚĞ ďĂƐĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂ Ă ƐƵďƐƟƚƵşͲůŽ͘ Capítulo IV. Administração - Seção I - Disposições Gerais:
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ: (1)KĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϯϭ͘ϬϳϮ͕ϰϳ͕ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞ ƌƟŐŽϴǑ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĄĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƉŽƌƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ>ĞŝĚĂƐ^͕͘͘ĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů
ĐĂƉŝƚĂů͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĞZΨZΨϮϯ͘ϯϯϲ͘ϲϰϯ͕ϬϰƉĂƌĂZΨϮϯ͘ϰϲϳ͘ϳϭϱ͕ϱϭƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞ ĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĐŽƌĚŽƐĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ΑϭǑĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚŽĞƐĞƌĄŶƵůŽĚĞ
ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƉĂƐƐĂĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂ ƉůĞŶŽ ĚŝƌĞŝƚŽ Ž ĂƚŽ ƉƌĂƟĐĂĚŽ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƌĞƚŽƌ͕ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ ŽƵ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ƋƵĞ Ă
ƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗͞ƌƟŐŽϱǑKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐƵďƐĐƌŝƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĠĚĞZΨϮϯ͘ϰϲϳ͘ϳϭϱ͕ϱϭ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽ ĞŶǀŽůǀĂ Ğŵ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ Ă ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĞƐƚƌĂŶŚĂƐ ĂŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů͘ ΑϮǑ KƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂ
ĞŵϮϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘͟(2)ůƚĞƌĂĕĆŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗ϳǑ͕ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ĞƐƚĆŽ ĚŝƐƉĞŶƐĂĚŽƐ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ ĐĂƵĕĆŽ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟĂ ĚĞ ƐƵĂƐ ŐĞƐƚƁĞƐ͘ ΑϯǑ KƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ƐĞƌĆŽ
ŝŶĐŝƐŽƐǆŝ͕ǆŝŝ͕ǆŝǀĞΑƷŶŝĐŽ;ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂůĕĂĚĂƐĞĚĂƚĂĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽͿ͖ϭϬ;ŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐƉĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂͿ͖ϭϯ͕ ŝŶǀĞƐƟĚŽƐŶŽƐƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞ͕ŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘ΑϰǑKƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
ΑϮǑ ;ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ Ϯ ĂŶŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ĂĚ ŶĞŐŽƟĂͿ Ğ ƋƵĂƌƚŽ ;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ϭ ŝƌĞƚŽƌ Ğŵ ĂƌƚſƌŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘ƌƟŐŽϵǑƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĮǆĂƌĄ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐͿ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂŵĂǀŝŐĞƌĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƌĞĚĂĕƁĞƐ͗ “ƌƟŐŽϳǑŽŵƉĞƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂůĠŵ ŽŵŽŶƚĂŶƚĞŐůŽďĂůĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ƋƵĂŶĚŽ
ĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĞůĂůĞŝ͗;͘͘͘ͿǆŝͿĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŶŽǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉŽƌ instalado. ^ĞĕĆŽ//ͲŝƌĞƚŽƌŝĂͲ^ƵďƐĞĕĆŽ/ͲŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͗ƌƟŐŽϭϬŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϮĞ͕
ŽƉĞƌĂĕĆŽ͖ǆŝŝͿĂƵƚŽƌŝǌĂƌ͕ĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĂƉƌſƉƌŝĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐŶĂƐ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϰ ŵĞŵďƌŽƐ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ŶŽ WĂşƐ͕ ĞůĞŝƚŽƐ ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ĐŽŵ ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞ Ϯ ĂŶŽƐ͕
ƋƵĂŝƐĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĞƚĞŶŚĂƉĞůŽŵĞŶŽƐϵϵйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐ͗;ĂͿƌĞĂŝƐ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƌŵŝƟĚĂĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƵŵŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ƵŵŝƌĞƚŽƌĚĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐĞDŝŶĞƌĄƌŝĂƐ͖ƵŵŝƌĞƚŽƌ
ŚŝƉſƚĞƐĞĞ;ďͿĚĞŵĂŝƐ͕ƋƵĂŶĚŽĞŵǀĂůŽƌĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂZΨϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ǆŝǀͿĂƉƌŽǀĂƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ Ğ Ƶŵ ŝƌĞƚŽƌ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ƐĞƌĞŵ ĞǆĞƌĐŝĚŽƐ ĐƵŵƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĂ
ĞŶƚƌĞĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŽƵƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŵƋƵĞŵĂŶƚĞŶŚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͘ §Único KĐŽƌƌĞŶĚŽ ǀĂĐąŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ƉŽƌ ĂƵƐġŶĐŝĂ ŽƵ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞĮŶŝƟǀŽ͕ ŵŽƌƚĞ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽƚĂŝƐŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵƐƵĂƐƉƌŽƌƌŽŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽŵĂŝŽƌ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƵƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌ͕ŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƐĞƌĄĞůĞŝƚŽŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ĚŽƋƵĞϲϬŵĞƐĞƐŶŽǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ §único KƐǀĂůŽƌĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĞƐƚĞƌƟŐŽ͕ĞŵŵŽĞĚĂ ĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂŽĮŵĚŽŵĂŶĚĂƚŽĚŽĚŝƌĞƚŽƌĞŶƚĆŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕ĮǆĂŶĚŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚŽWĂşƐ͕ƐĞƌĆŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞůŽşŶĚŝĐĞ/'WͲDĚĂ&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐŽƵ ĚŽƐĐĂƐŽƐ͕ŽƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘Subseção II - Funcionamento: ƌƟŐŽϭϭŝƌĞƚŽƌŝĂĠŽ
ŽƵƚƌŽşŶĚŝĐĞĚĞďĂƐĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐƵďƐƟƚƵşͲůŽ͘ ƌƟŐŽϭϬŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϮĞ͕ ſƌŐĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͕ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƉŽĚĞƌĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽ
ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϰŵĞŵďƌŽƐ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽWĂşƐ͕ĞůĞŝƚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐ͕ ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐƵůĂƌ Ğ ƉƌĂƟĐĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ ũƵůŐĂĚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ŽƵ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ Įŵ͕ ĞǆĐĞƚŽ
ƉĞƌŵŝƟĚĂ Ă ƌĞĞůĞŝĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ŝƌĞƚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ Ƶŵ ŝƌĞƚŽƌ ĚĞ KƉĞƌĂĕƁĞƐ /ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ Ğ DŝŶĞƌĄƌŝĂƐ͖ Ƶŵ ĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉŽƌůĞŝŽƵƉĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƐĞũĂŵĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĞŽƵƚƌŽſƌŐĆŽŽƵĚĞƉĞŶĚĂŵĚĞƉƌĠǀŝĂ
ŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞƵŵŝƌĞƚŽƌ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽƐĐĂƌŐŽƐƐĞƌĞŵĞǆĞƌĐŝĚŽƐĐƵŵƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘^ĆŽĂƚŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĂŐŝŶĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗ŝͿǌĞůĂƌƉĞůĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͘ ƌƟŐŽ ϭϯ ΑϮǑ Ɛ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ͞ĂĚ ŶĞŐŽƟĂ͟ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ƐĞƌĆŽ ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ϯ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖ŝŝͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ŐĞƌŝƌĞƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞƌŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͖ŝŝŝͿĐŽŶǀŽĐĂƌĂƐ
ŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϮ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƵŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŶĂƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ
ĂŶŽƐ͕ ƉƌŽŝďŝĚŽ Ž ƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ ΑϰǑ ΑϰǑ  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğŵ ũƵşǌŽ Ğ ƉĞƌĂŶƚĞ ƌĞƉĂƌƟĕƁĞƐ Ğ ŽƵƚƌŽĚŝƌĞƚŽƌ͖ŝǀͿĞůĂďŽƌĂƌŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞ
ſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŵŐĞƌĂůŽƵĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƵŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖ǀͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ
ŵŝƐƚĂ͕ ĐĂƌƚſƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ͕ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů͕ /ŶƐƟƚƵƚŽ ĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŶĂƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͖ǀŝͿĞŵŝƟƌĞĂƉƌŽǀĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌŽ ^ŽĐŝĂů Ͳ /E^^͕ &ƵŶĚŽ ĚĞ 'ĂƌĂŶƟĂ ƉŽƌ dĞŵƉŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽ Ğ ŶŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞũƵůŐĂƌƷƚĞŝƐŽƵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͖ǀŝŝͿĐŽŶƐƟƚƵŝƌŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐĞƵƐ
ƌĞůĂĕƁĞƐĞŵƉƌĞŐĂơĐŝĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĐŝƚĂĕƁĞƐŽƵŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ ƉŽĚĞƌĞƐ͖ǀŝŝŝͿĚĞůŝďĞƌĂƌĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ƉĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƟĂƐ͕ƉĞŶŚŽƌŵĞƌĐĂŶƟů͕ŚŝƉŽƚĞĐĂƐ͕ĮĂŶĕĂƐĞ
ĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĚĞƉŽŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŵƉĞƟƌĄŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌƋƵĞƉŽĚĞƌĄĂƐƐŝŶĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂǀĂŝƐĞŵďĞŶĞİĐŝŽĚĂƉƌſƉƌŝĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŽƵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ĂƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͕ŽƵĂƵŵďĂƐƚĂŶƚĞWƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ĐƵũŽƐƉŽĚĞƌĞƐƐĞũĂŵĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŶŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽ͕ŶĂ ŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂƌƟŐŽϳǑ͕ŝƚĞŵ͞ǆŝŝ͖͟ŝǆͿĂďƌŝƌ͕ŵĂŶƚĞƌĞĞŶĐĞƌƌĂƌĮůŝĂŝƐĞĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐŶŽƉĂşƐĞͬŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ǆͿƉƌĞƉĂƌĂƌ
ĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ͘ (3) ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ ĚŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů ;Anexo IͿ͘ (4) sĞŶĚĂ ĚĞ ƵŵĂ ŐůĞďĂ ĚĞ ƚĞƌƌĂƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĂƐĞƌĞŵĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵĂŽƵƚƌŽƐſƌŐĆŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ŽƵƋƵĞƐĞũĂŵĞǆŝŐŝĚŽƐƉŽƌſƌŐĆŽƐ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭ͕ϵϲŚĞĐƚĂƌĞƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ/ƚĂƷŶĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĂŶƚĂ'ĞƌƚƌƵĚĞƐͬ^W͕ŽďũĞƚŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑ ĮƐĐĂŝƐŽƵŽƵƚƌĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĞſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͘ ƌƟŐŽϭϮŝƌĞƚŽƌŝĂƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐĂĚĂ
ϲϬ͘ϲϮϵĚŽϭǑĂƌƚſƌŝŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĚĞZŝŽůĂƌŽͬ^W͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƋƵĞ ŵġƐĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘ ΑϭǑƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌ
ĮĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ƉƌĂƟĐĂƌ ŽƐ ĂƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ĞĨĞƟǀĂĕĆŽ ĚĂ ǀĞŶĚĂ͖ (5) ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ϯ͘ϬϬϬ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂĂŽƐŽƵƚƌŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϱĚŝĂƐ͘
ƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂĂƐĞƌĞŵĞŵŝƟĚĂƐƉĞůĂZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů>ŝŵĞŝƌĂ^W>ƚĚĂ͘ĞĚĞϭϬϬƋƵŽƚĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĐĂůĞŶĚĄƌŝŽƉĂƌĂƚŽĚŽŽƐĞŵĞƐƚƌĞŽƵĂŶŽ͕ŽƵŶŽĐĂƐŽĚĞ
ZΨϭ͕ϬϬĐĂĚĂĂƐĞƌĞŵĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů:ĂƌĚŝŵ/ƌĂũĄ^W>ƚĚĂ͕͘ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͘ΑϮǑŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞůŝďĞƌĂƌĄƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĂďƐŽůƵƚĂĚĞǀŽƚŽƐ͕ƐĞŵĞŵďĂƌŐŽĚĂ
ĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐĂƉŝƚĂů͖ (6) KƐǀŽƚŽƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂƐĞƌĞŵƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐŶĂƐZĞƵŶŝƁĞƐĚŽƐ^ſĐŝŽƐĚĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘,ĂǀĞŶĚŽĞŵƉĂƚĞŶĂǀŽƚĂĕĆŽ͕ŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƚĞƌĄ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƵ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͗ ^W ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ZĞĐĂŶƚŽ ĚĂƐ WĂŝŶĞŝƌĂƐ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ /ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ >ƚĚĂ͖͘ ^W WĂƌŬ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ǀŽƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘ΑϯǑƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĆŽůĂǀƌĂĚĂƐĞŵĂƚĂƐŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘
/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ >ƚĚĂ͖͘ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů WƌĂĚſƉŽůŝƐ ^W >ƚĚĂ͕͘ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů >ŝŵĞŝƌĂ ^W >ƚĚĂ͖͘ ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů :ĂƌĚŝŵ /ƌĂũĄ ^W Subseção III - Atribuições: ƌƟŐŽϭϯŽŵƉĞƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͗ĂͿǌĞůĂƌƉĞůĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ
>ƚĚĂ͕͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůWƌĂĚſƉŽůŝƐ^W//>ƚĚĂ͖͘ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůEŽǀĂ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ^W>ƚĚĂ͖͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂůEŽǀĂ/ƌĂĐĞŵĄƉŽůŝƐ ĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖ďͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ
^W >ƚĚĂ͕͘ ƉĂƌĂ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĞůĂƐ͗ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖ ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĞŶĂƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͖ĐͿ
ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽŽŶƚƌĂƚŽ^ŽĐŝĂů͕ƉĂƌĂĂůƚĞƌĂƌĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĞϮĂŶŽƐƉĂƌĂĂƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐĂĚŶĞŐŽƟĂĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ŐĞƌŝƌĞƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞƌŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͖ĚͿĞŵŝƟƌĞĂƉƌŽǀĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉŽƌϭŝƌĞƚŽƌĞŵĂƌƚſƌŝŽƐĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ^ŽĐŝĂů͘ ŵĐĂƌĄƚĞƌ ũƵůŐĂƌ ƷƚĞŝƐ ŽƵ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͖ ĞͿ ƉƌĂƟĐĂƌ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŽƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ ƐĞƌ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͘ ΑϭǑ 
ŽƌĚŝŶĄƌŝŽ: (1) Ɛ ĐŽŶƚĂƐ ĚŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ Ž WĂƌĞĐĞƌ ĚŽƐ ƵĚŝƚŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŶŽƐĂƚŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ ĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂƐůĞƚƌĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͕ŽƐĐŚĞƋƵĞƐ͕ĂƐŽƌĚĞŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞ͕Ğŵ
ƉƵďůŝĐĂĚĂƐŶŽƐũŽƌŶĂŝƐŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞKŝĂ͕ĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞĚŝĕƁĞƐĚŽĚŝĂϯϬ͘ϲ͘ϮϬϮϬ͘ ŐĞƌĂů͕ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽƵĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽƵŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĂƌĂĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŽƵƋƵĞ
(2) ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬ͕ŶŽǀĂůŽƌƚŽƚĂů ĂĞǆŽŶĞƌĞĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŝŶĐƵŵďŝƌĆŽĞƐĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͗ĂͿƉŽƌĚŽŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕
ĚĞZΨϭϵ͘ϲϬϳ͘ϱϮϮ͕ϴϯƚĞŶŚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ĂͿZΨϵϴϬ͘ϯϳϲ͕ϭϰƉĂƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͖;ďͿŽƐĂůĚŽĚĞ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ ŽƵ͖ ďͿ Ğŵ ĐĂƐŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ ƉĞůĂ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚĞ Ƶŵ ŝƌĞƚŽƌ Ğ Ƶŵ WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ ŽƵ ĚĞ Ϯ
WƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͘ΑϮǑƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐĂĚŶĞŐŽƟĂĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĆŽŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
ZΨϭϴ͘ϲϮϳ͘ϭϰϲ͕ϲϵĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞZΨϭ͘ϱϴϰ͘ϯϵϮ͕ϮϴƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ ƉŽƌϮŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϮ
ZΨ ϮϬ͘Ϯϭϭ͘ϱϯϴ͕ϵϳ͕ ƐĞŶĚŽ͗ ZΨ ϭϮ͘ϬϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ũĄ ĨŽƌĂŵ ƉĂŐŽƐ ĂŶŽƐ͕ƉƌŽŝďŝĚŽŽƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ΑϯǑƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐad judicia et extraĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƌĆŽŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ZΨϱ͘ϲϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĐŽŵƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZΨϲ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĂƐĞƌƉĂŐŽ ƉŽƌĚŽŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ŽƵƉŽƌƵŵŝƌĞƚŽƌĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵWƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ŶĆŽƚĞŶĚŽƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞ
ăĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĂƚĠŽĚŝĂϭϳ͘ϴ͘ϮϬϮϬ͖;ĐͿZΨϴ͘ϭϰϭ͘ϱϯϴ͕ϵϳ͘ (3) ƌĞĞůĞŝĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉĂƌĂƵŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƟĚŽ Ž ƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ ΑϰǑ  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğŵ ũƵşǌŽ Ğ ƉĞƌĂŶƚĞ
ŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐ͕ĂƚĠĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƋƵĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƌĞƉĂƌƟĕƁĞƐĞſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŵŐĞƌĂůŽƵĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƵŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞ
ĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĞŵϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϮ;ĂƚĠ'KϮϬϮϮͿ͕ĂƐĂďĞƌ͗(a) Diretor Presidente: Fabio Venturelli, ĞĐŽŶŽŵŝĂŵŝƐƚĂ͕ĐĂƌƚſƌŝŽƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐ͕ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů͕/ŶƐƟƚƵƚŽ
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĚŝǀŽƌĐŝĂĚŽ͕ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕Z'ŶǑϭϮ͘ϭϰϳ͘ϴϯϮͲϰͲ^^Wͬ^W͕W&ŶǑϭϭϰ͘Ϯϱϲ͘ϬϯϴͲϰϬ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽ EĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂůͲ/E^^͕&ƵŶĚŽĚĞ'ĂƌĂŶƟĂƉŽƌdĞŵƉŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽĞŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐƌĞůĂĕƁĞƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ&ůĂƵƐŝŶŽ'ŽŵĞƐ͕ŶǑϲϭ͕ƌŽŽŬůŝŶEŽǀŽ͕WϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͖ (b) ĞŵƉƌĞŐĂơĐŝĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĐŝƚĂĕƁĞƐŽƵŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
Diretor de Operações Imobiliárias e Minerárias: Roberto Pupulin͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĚĞĚĞƉŽŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͕ĐŽŵƉĞƟƌĄŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂůƋƵĞƌŝƌĞƚŽƌƋƵĞƉŽĚĞƌĄĂƐƐŝŶĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͕
Z'ŶǑϱ͘ϯϳϴ͘ϯϭϴͲϵ^^Wͬ^WĞW&ŶǑϱϵϱ͘ϮϮϯ͘ϯϬϴͲϮϱ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ŽƵĂƵŵďĂƐƚĂŶƚĞWƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ĐƵũŽƐƉŽĚĞƌĞƐƐĞũĂŵĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐŶŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂ
ĚĞ WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕ W ϭϰϴϱϬͲϬϬϬ; (c) Diretor Financeiro: Felipe Vicchiato, ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ͘ΑϱǑƐƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂĂƉƌĄƟĐĂĚŽƐĂƚŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĆŽ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ŶǑϮϯ͘ϴϭϯ͘ϵϬϰͲϵʹ^^Wͬ^W͕W&ŶǑϮϲϬ͘ϱϵϯ͘ϰϭϴͲϳϬ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂZƵĂ'ĞƌĂůĚŽ&ůĂƵƐŝŶŽ ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŽŝƐ ŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ŽƵ ƉŽƌ Ƶŵ ŝƌĞƚŽƌ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ƶŵ WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ
'ŽŵĞƐ͕ŶǑϲϭ͕ƌŽŽŬůŝŶEŽǀŽ͕WϬϰϱϳϱͲϬϲϬ͕ŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͖ (d) ŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗WůŝŶŝŽ^ĠƌŐŝŽ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ ĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐ Ğ Ž ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ͕ ƐĞŶĚŽ ǀĞĚĂĚŽ Ž
Ferraz de Campos͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͕Z'ŶǑϭϵ͘ϰϴϴ͘ϴϯϬͲϳ^^Wͬ^W͕W&ŶǑϭϳϱ͘ϴϭϳ͘ϴϮϴͲ ƐƵďƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ ƌƟŐŽ ϭϰ ŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƟƌĄ ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͗ ĂͿ ƉƌĞƐŝĚŝƌ ĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕
Ϭϴ͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕ǌŽŶĂƌƵƌĂů͕ƐͬŶǑ͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕Wϭϰ͘ϴϱϬͲ ĚĞĮŶŝŶĚŽĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞŵĂŶĂĚĂƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖ďͿĞǆĞƌĐĞƌ
000.KƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƚŽŵĂƌĆŽƉŽƐƐĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞůĂǀƌĂĚŽĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠ ĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽŐĞƌĂůĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚĞƐĞƵƐƐĞƚŽƌĞƐ͖ĐͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞ
ϯϬĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϰϵĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞƌŵŽĞƐƐĞƋƵĞĮĐĂƌĄĂƌƋƵŝǀĂĚŽŶĂ ƉĞůĂƐĐŽƌƌĞĕƁĞƐĚĞƌƵŵŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͖ĚͿĐŽŶĐĞĚĞƌůŝĐĞŶĕĂƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ
ƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞĐŽŶƐƚĂƌĄŽŶĆŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂůŽƵĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽăƉĞŶĂƋƵĞ ƐƵďƐƟƚƵƚŽƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽĞŵƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂ͖ĞͿĂƉƌŽǀĂƌĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŽƵƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͖ ĨͿ ŽƌŝĞŶƚĂƌ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ƋƵĂŶƚŽ Ă ƐĞƵƐ ůŝŵŝƚĞƐ Ğ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ
ƐƵďŽƌŶŽ͕ ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ ŽƵ ĐŽŶƚƌĂ Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƉŽƉƵůĂƌ͕ ĐŽŶƚƌĂ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶƚƌĂ ĂƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͖ŐͿŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽƐĞƚŽƌŝĂŝƐĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐ͖ŚͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐ
ŶŽƌŵĂƐĚĂĚĞĨĞƐĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘(4)ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͖ŝͿĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐĚĞŵĂŝƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͖ũͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂ
ŐůŽďĂů ĂŶƵĂů ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ŝŶŝĐŝĂĚŽ Ğŵ ϭǑ͘ϰ͘ϮϬϮϬ Ă ϯϭ͘ϯ͘ϮϬϮϭ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĂƚĠ ZΨ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĞZĞƵŶŝƁĞƐĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽ
Ϯ͘ϯϲϮ͘ϲϱϯ͕Ϭϱ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐZΨϮ͘ϬϬϰ͘ϳϮϳ͕ϴϬƐĞƌĞĨĞƌĞŵăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĮǆĂ͕ǀĂƌŝĄǀĞůĞďĞŶĞİĐŝŽƐ͖ZΨϯϱϳ͘ϵϮϱ͕ϮϱƐĞ ĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ƌƟŐŽϭϱŽŵƉĞƚĞŵĂŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĂůĠŵĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ
ƌĞĨĞƌĞŵăĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽ/E^^ĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĮǆĂĞǀĂƌŝĄǀĞůͿ͘VI. ƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗i) Diretor de Operações Imobiliárias e Minerárias: ĂͿƉůĂŶĞũĂƌ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂƌĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂƐ
Lavratura: &ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂĚĂĂƚĂĚĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐͬŵŝŶĞƌĄƌŝĂƐ͖ ďͿ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ƉĞůŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ƉĞůĂƐ
ΑϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘VII. Encerramento: EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽ͕ĨŽƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĂƌĂĂůĂǀƌĂƚƵƌĂ ĐŽƌƌĞĕƁĞƐĚĞƌƵŵŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͖ĐͿŐĞƌĞŶĐŝĂƌĞĐŽŽƌĚĞŶĂƌƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĚĞƐƚĂĂƚĂĞŵĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͘ZĞĂďĞƌƚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĂĂƚĂĨŽŝůŝĚĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ Ğ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ Ğ ŵŝŶĞƌĄƌŝŽƐ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă
Presidente da Mesa͗&ĂďŝŽsĞŶƚƵƌĞůůŝ͖Secretário da Mesa͗ZŽďĞƌƚŽWƵƉƵůŝŶ͘Acionista͗^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ^͘͘ʹ&ĂďŝŽ ƉƌŽƐƉĞĐĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ Ğ ǀĞŶĚĂ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ Ğ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ůĂǀƌĂ͖ ĚͿ ĞǆĞƌĐĞƌ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ŐĞƌĂů ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
sĞŶƚƵƌĞůůŝĞŐĞŶŽƌƵŶŚĂWĂǀĂŶ͘ƐƚĂĠĐſƉŝĂĚĂĂƚĂůĂǀƌĂĚĂŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͘WƌĂĚſƉŽůŝƐ͕ϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϬ͘>ĂşƐĞ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ Ğ ŵŝŶĞƌĄƌŝĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ Ă ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ
ZŝƐƋƵĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐͲĚǀŽŐĂĚĂʹKͬ^WϯϯϬ͘ϰϳϴ͘JucespŶǑϯϰϮ͘ϴϱϬͬϮϬͲϵĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϱͬϬϴͬϮϬϮϬ͘'ŝƐĞůĂ^ŝŵŝĞŵĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͖ Ğ ĞͿ ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ͕ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğ ƉůĂŶĞũĂƌ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ
ĞƐĐŚŝŶͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘Consolidação do Estatuto Social - Estatuto Social - Capítulo I. Denominação, Objeto, ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ Ğ ŵŝŶĞƌĄƌŝĂƐ Ğ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ďƵƐĐĂŶĚŽ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ Ğ ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ ŶĂ
Sede e Duração: ƌƟŐŽϭǑ^ĆŽDĂƌƟŶŚŽdĞƌƌĂƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ^͕͘͘ĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ƋƵĞƐĞ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐƉƌŽũĞƚŽƐ͖ŝŝͿŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ƌĞŐĞƌĄƉŽƌĞƐƚĞƐƐƚĂƚƵƚŽƐĞƉĞůĂƐůĞŝƐǀŝŐĞŶƚĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ƌƟŐŽϮǑ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿ ĐŽŵ ĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ͕ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ
ǀĞŶĚĂ Ğ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ͖ ďͿ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ Ğ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ Ğ ŵŝŶĞƌĄƌŝŽƐ͖ ĐͿ ƉĞƐƐŽĂů͕ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞăƐĄƌĞĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂŐƌşĐŽůĂ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖ďͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ĞůĂďŽƌĂƌĞ
ĞǆƚƌĂĕĆŽĞďĞŶĞĮĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞũĂǌŝĚĂƐŵŝŶĞƌĂŝƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ďĞŵĐŽŵŽƐƵĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͖ĚͿĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂƌŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͖ĐͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂƐĄƌĞĂƐĐşǀĞů
ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ůŝŐĂĚĂƐ ă ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ğ ƉĞĐƵĄƌŝĂ͕ Ğŵ ƚĞƌƌĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ Ğ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖ ĞͿ ĐŽŵĠƌĐŝŽ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ĞĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͖Ğiii)
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞƉĞĐƵĄƌŝĂĞĨͿƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ƌƟŐŽϯǑƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĠŶĂ&ĂǌĞŶĚĂ^ĆŽ Diretor Financeiro: ĂͿĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵĂƐĄƌĞĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞ
DĂƌƟŶŚŽ͕ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WƌĂĚſƉŽůŝƐͬ^W͕ W ϭϰϴϱϬͲϬϬϬ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐ Ğ ĮůŝĂŝƐ ŶŽ ƉĂşƐ Ğ ŶŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂĞƉĞůĂĄƌĞĂĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͖ďͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ƉĞůŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ƌƟŐŽϰǑKƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĠŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘Capítulo II. Capital Social e Ações: ƌƟŐŽϱǑ ĞŵŶŽŵĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘ƌƟŐŽϭϲĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽ
KĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐƵďƐĐƌŝƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĠĚĞZΨZΨϮϯ͘ϰϲϳ͘ϳϭϱ͕ϱϭ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵϮϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬĂĕƁĞƐ ŶƵůŽĚĞƉůĞŶŽĚŝƌĞŝƚŽ͕ŽĂƚŽƉƌĂƟĐĂĚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĚŝƌĞƚŽƌ͕ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌŽƵĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘ΑϭǑKƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĂŵ͕ƚġŵ ƋƵĞĂĞŶǀŽůǀĂĞŵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŶĞŐſĐŝŽƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚƌĂŶŚĂƐĂŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘Capítulo V. Conselho
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͘ΑϮǑĂĕĆŽĠŝŶĚŝǀŝƐşǀĞůƉĞƌĂŶƚĞĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞĐĂĚĂĂĕĆŽĐŽŶĨĞƌŝƌĄ Fiscal: ƌƟŐŽ ϭϳ  ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ƚĞƌĄ Ƶŵ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ϯ ŵĞŵďƌŽƐ ĞĨĞƟǀŽƐ Ğ ŝŐƵĂů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ΑϯǑ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶĆŽƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐŽƵ ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ ƐĞŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ă ƐĞƌ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ ĐĂƐŽƐ
ƉĂƌƚĞƐďĞŶĞĮĐŝĄƌŝĂƐ͘ĂƉşƚƵůŽ///͘ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͗ƌƟŐŽϲǑƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶǀŽĐĂĚĂŶĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŶƀŶŝŵĂƐĞƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͘Capítulo VI.
ĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞŶĂůĞŝ͕ƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͗ŝͿŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐƋƵĂƚƌŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐŵĞƐĞƐĂƉſƐŽ Exercício Social e Lucros: ƌƟŐŽϭϴKĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĄĞŵϯϭͬϬϯĚĞĐĂĚĂĂŶŽĐŝǀŝů͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵƋƵĞ
ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů͕ ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ŶŽ ĂƌƟŐŽ ϭϯϮ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^͖͘ Ğ ŝŝͿ ƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽďĂůĂŶĕŽŐĞƌĂůĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĚŽƐůƵĐƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ ĞǆŝŐŝƌ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƟĚĂ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ Ğ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĂƉƵƌĂĚŽƐ͕ĂƐĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐĞĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞĚƵǌŝŶĚŽͲƐĞ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗ĂͿϱйƉĂƌĂŽ&ƵŶĚŽĚĞ
ƐŝŵƵůƚąŶĞĂĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘ΑϭǑƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐƐĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌ ZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĞŵůĞŝ͖ďͿϮϱйĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖ĐͿŽƌĞƐƚĂŶƚĞƚĞƌĄ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵŶŽŵşŶŝŵŽϴĚŝĂƐĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͘ƐĐŽŶǀŽĐĂĕƁĞƐĚĞǀĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂƌĂĚĂƚĂ͕ůŽĐĂů͕ŚŽƌĂĞŽƌĚĞŵĚŽ ĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ΑϭǑWĂƌĂĮŶƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ĞĞŵ
ĚŝĂ ĚĞƚĂůŚĂĚĂ͕ ƐĞŶĚŽ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽŝďŝĚĂ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ŝƚĞŶƐ ŐĞŶĠƌŝĐŽƐ͘ ΑϮǑ Ɛ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƐůŝŵŝƚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ďĂůĂŶĐĞƚĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐŵĞŶƐĂŝƐ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐŽƵƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌůĞǀĂŶƚĂĚŽƐ͕
ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵ͕ŶĂƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƋƵĞ ĂƋƵĞůĞƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ž ďĂůĂŶĕŽ ĚĞ ĮŶĂů ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ ΑϮǑ
ĚŝƌĞƚŽƌŽƵƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞƐĐŽůŚŝĚŽĞŶƚƌĞŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂŵĞƐĂĐĂďĞƌĄĂĞƐĐŽůŚĂĚŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘ΑϯǑ DĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉĂŐŽƐŽƵĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ
EĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͕ ŶĂ ĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŵƉƵƚĂĚŽƐ͕
ĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϭϮϲ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŶƀŶŝŵĂƐ͘ΑϰǑWƵďůŝĐĂĚŽŽĚŝƚĂůĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ ŶĂ ĨŽŶƚĞ͕ ĂŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ ŽƵ ĂŽ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŵşŶŝŵŽ͘ Capítulo VII.
'ĞƌĂů͕ĮĐĂƌĆŽƐƵƐƉĞŶƐĂƐĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĞͬŽƵĐŽŶǀĞƌƐƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ͘ƌƟŐŽϳǑŽŵƉĞƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂůĠŵ >ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͗ƌƟŐŽϭϵ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŶƚƌĂƌĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŶŽƐĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵůĞŝ͕ĐŽŵƉĞƟŶĚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ
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IPC em São Paulo registra 0,78%
em agosto, maior alta do ano
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No Relatório de Administração de 2018, onde se lê:
EBITDA
O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu R$ 76,1 milhões em 2018, com crescimento
de 29,9% ante R$ 58,6 milhões no mesmo período do ano anterior, representando uma margem EBITDA de 17,3% ante
18,6%, no mesmo período do ano anterior.
Leia-se:
EBITDA
O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu R$ 75,2 milhões em 2018, com crescimento
de 25,3% ante R$ 60,1 milhões no mesmo período do ano anterior, representando uma margem EBITDA de 17,0% ante
19,1%, no mesmo período do ano anterior.
(em R$ mil, exceto %)

2018

2017

Var.%

EBITDA

75.228

60.052

25,3%

Margem EBITDA %

17,0%

19,1%

-2,0pp

No título dos Balanços Patrimoniais, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018, 2017 E EM 1° DE JANEIRO DE 2017
No título das Demonstrações do Resultado, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
No título das Demonstrações do Valor Adicionado, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

Edital de intimação - Prazo 20 dias. Processo nº 0029943-58.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a(o) NUMBER ONE MODAS LTDA EPP, CNPJ 21.340.944/0001-88. E como não
FOIªENCONTRADAªEXPEDIU SEªOªPRESENTEªEDITAL ªCOMªPRAZOªDEªªVINTE ªDIAS ªQUEªSERÈªPUBLICADOªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEI ªPORªMEIOªDOªQUALªlCAª
INTIMADA ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: “INTIME-SE o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma
VEZªQUEªFOIªCITADOªNAªFORMAªDOªARTªªDAªMESMAªLEIªEªCONSIDERADOªREVELªNAªFASEªDEªCONHECIMENTO ªAªPAGARªOªVALORªlXADOªNOªJULGADOªDAªAÎÍOª
EMªEPÓGRAFE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASv ªPRAZOªESTEªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITALªACIMA ªSENDOªOªVALORªDOªDÏBITOªDEª2ª ª
JUNHO ªEªCIENTEªDEªQUE ªNOSªTERMOSªDAªDECISÍO ªlNDOªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªlXADO ªHAVERÈªMULTAªEªHONORÈRIOSªDEªADVOGADO ªAMBOSª
DEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªE ªAªREQUERIMENTOªDOªCREDOR ªEXPEDIÎÍOªDEªMANDADOªDEªPENHORAªEªAVALIAÎÍOªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª
#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOª
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
APRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª0ARAªQUEªPRODUZAªSEUSªREGULARESªEFEITOSªDEªDIREITO ªÏªEXPEDIDOªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªAGOSTOªDEªªªªªªªªªªªªªªB 03 e 04/09

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, ADRIANA NEVES BRUNO,
administradora de empresas, RG nº 23.140.232-6-SSP/SP, CPF nº 183.837.048-01,
casada no regime da parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, com GIAMPAOLO
BRUNO, RG nº 25422487-SSP/SP, CPF nº 148.323.818-06, brasileiros, domiciliados
nesta Capital, residentes na Avenida Moema, nº 55, apartamento nº 44, Moema, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 05 (cinco) prestações
em atraso, vencidas de 05/04/2020 a 05/08/2020, no valor de R$7.577,82 (sete mil,
quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$9.025,31 (nove mil e vinte e cinco reais e
trint a e um centavos), que atualizado até 03/11/2020, perfaz o valor de R$12.467,69
(doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), cuja
planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo
financiamento foi concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição
dos imóveis localizados na Avenida Moema, nºs 55/65, apartamento nº 44, localizado
no 4º andar ou 5º pavimento, e vaga indeterminada na garagem, localizado parte no
subsolo e parte no andar térreo, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objetos de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrados sob n° 14 nas matrícula nº 1.471 e 1.472. O pagamento
haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na
Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às
16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o
devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação
da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova
do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da
consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel
será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 10 de agosto de 2020. O Oficial.
01, 02 e 03/09
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PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

CNPJ: 24.230.275/0001-80
ERRATA
Na Publicação das Demonstrações Financeiras do dia 02/09/2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno empresarial, páginas 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e no jornal O Dia, páginas 05, 06, 07, 08 e 09, alguns dados
encontram-se incorretos:

A Diretoria
Contador: Ricardo Calderon - CRC 1 SP 115.947/O-9.

m
m

TORONTO S.A. – DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 35.300.521.927 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11.02.2020
1. Data, Hora e Local: Em 11.02.2020, às 10h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações, (“Companhia”) localizada na Rua Capitão Antônio Rosa, nº. 409, 4º andar, salas 421, 423 a 425, 428, 430 e 432, Pinheiros,
CEP: 01443-010, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei
n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3.
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das
acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís
Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Fábio Russo Corrêa, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos,
após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuições previstas nos incisos (i) e (ii) do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social no valor de R$7.800.000,00, mediante a emissão de 7.800.000
novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$1,00, a serem
totalmente subscritas e integralizadas até 28/02/2020, por suas acionistas, a CIIS – Companhia de Investimentos em
Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e a J2L Participações Ltda. (“J2L”), na proporção das suas participações acionárias,
conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de
R$17.110.000,00 para R$24.910.000,00; 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 4º
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 24.910.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, representado por 24.910.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” 6.3. Permanecer inalterados os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de
acordo com a alteração aprovada no item 6.2. acima, conforme constante do Anexo II da presente ata, tendo uma
via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 11.02.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira,
Presidente da Mesa e Fábio Russo Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Companhia de Investimentos em
Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Eduardo de Toledo e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) J2L Participações Ltda.,
pelo Sr. Líbano Miranda Barroso. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro de Registros de Atas
das Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 79 a 89. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Fábio Russo
Corrêa - Secretário. JUCESP nº 346.882/20-5 em 28.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.02.2020 - Boletim de Subscrição:
Boletim de Subscrição de 7.800.000 novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão por ação de R$1,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, sala 6, CEP 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº. 05.410.674/0001-88 e NIRE nº.
33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Srs. Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº. 4.358.259-X - SSP/SP e CPF/MF nº.
103.264.958-51; e Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador,
RG nº. 10.194.341 - SSP/SP e CPF/MF nº. 073.215.168-65, ambos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet,
nº. 222, Bloco B, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP; Espécie de Ações Subscritas: ON 6.240.000;
Preço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional,
até 28/02/2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo; Paulo Yukio Fukuzaki. Subscritores: J2L Participações
Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Niemeyer, nº. 02, Edifício Leblon Ofﬁce, Lojas 212 e 213, Vidigal, CEP
22.450-220, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº. 18.381.997/0001-32 e NIRE nº. 332.0952819-0, neste ato devidamente representada por seu Diretor, o Sr. Líbano Miranda Barroso, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, economista, RG nº. 56.555.555-8 - SSP/SP e CPF/MF nº. 421.016.386-49, com endereço proﬁssional na Avenida
Niemeyer, nº. 02, Edifício Leblon Ofﬁce, Lojas 212 e 213, Vidigal, CEP 22.450-220, Rio de Janeiro/RJ.; Espécie de
Ações Subscritas: ON 1.560.000; Preço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, até 28/02/2020. Assinatura: Líbano Miranda Barroso. Total: Espécie de
Ações Subscritas: 7.800.000; Preço de Emissão das Ações: R$ 7.800.000,00. São Paulo/SP, 11.02.2020. Luís
Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Fábio Russo Corrêa - Secretário.

No título das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
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CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6
Conselho de Administração Ata de 20.08.2020
Aos 20.08.2020, conforme previsto no § 2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, reuniu-se, às 11h00, em
1ª convocação, o Conselho de Administração da Serasa S.A., com a presença, por conferência telefônica, do Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo, e dos Srs. Kerry Lee Williams, José Luiz Teixeira Rossi, Darryl Scott Gibson, Anthony David
Reeves e Lloyd Mark Pitchford, mediante manifestação antecipada do voto, por correio eletrônico, nos termos do artigo 14, § único, item “iii” do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar
a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição de dividendos intercalares e de juros sobre o capital próprio, ambos referentes ao período compreendido entre abril e julho de 2020, bem como seus respectivos pagamentos e (ii) outros assuntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Valdemir Bertolo, que declarou regularmente instalada a reunião. Deliberado e colocado em votação o primeiro item da ordem do dia, foi aprovado pelo Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo e, por voto antecipado por escrito, por
correio eletrônico, dos Conselheiros de Administração Srs. Anthony David Reeves, Darryl Scott Gibson, Kerry Lee Williams e Lloyd Mark Pitchford, nos termos do artigo 14, § único, item “iii” do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição de dividendos intercalares apurados
nas demonstrações ﬁnanceiras da Serasa S.A., referentes ao período compreendido entre abril e julho de 2020, e o
pagamento de juros sobre o capital próprio, de acordo com a “Proposta de Declaração de Dividendos Intercalares e
Pagamento de Dividendos Intercalares e Juros Sobre o Capital Próprio”, elaborada pela Diretoria da Companhia, datada de 12.08.2020. Os trabalhos foram secretariados pela Sra. Renata Quiroga Chate. Nada mais havendo a tratar,
o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada
por todos os presentes. Mesa: Valdemir Bertolo – Presidente; Renata Quiroga Chate – Secretária. Conselheiros votantes: Srs. Kerry Lee Williams, José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Darryl Scott Gibson, Anthony David Reeves e
Lloyd Mark Pitchford. Certiﬁco que esta é a cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Renata Quiroga Chate - Secretária. JUCESP nº 346.011/20-6 em 27.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

No título das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

torno ainda tímido das atividades.
A cabeleireira Claudineia Augusto dos Santos, de Itanhaém (SP),
na Baixada Santista, ficou mais de quatro meses parada, mas começou a retomar, aos poucos, as atividades a partir de julho, atendendo à clientela em casa, com horário marcado e todo um protocolo de
higienização. “Calculo que reiniciei 50% do movimento anterior, comecei a sentir o pessoal querendo voltar a fazer o serviço somente
em agosto”, relata.
Claudineia faz parte do grupo de risco para a covid-19, já que
teve câncer de mama. Mesmo assim, afirma, não teve como prosseguir sem trabalhar depois de tanto tempo parada. “Voltei por causa
da condição financeira, né? É complicado, a gente precisa trabalhar
porque não tem de onde tirar.”
Beneficiária de uma pensão previdenciária, ela não recorreu ao
auxílio emergencial. Darlan Fernandes também disse não ter soli
m
N
mm
m
m
m
m

m
m

Página 7

SERASA S.A.

No título das Demonstrações do Resultado Abrangente, onde se lê:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

Covid-19: mais da metade
de pequenos negócios
retomou atividades
Uma nova pesquisa da startup SumUp, instituição financeira com
foco nos pequenos negócios, mostra que 57% do setor já retomaram
plenamente suas atividades no país.
A quarta rodada do estudo foi realizada entre 21 e 24 de julho, com
4.149 clientes da empresa, que é uma das principais fornecedoras de
maquininha de cartão para micro e pequenos empreendedores no
Brasil. Em levantamento anterior, em maio, o número de negócios
funcionando estava em 37%.
Dentre os ramos que retomaram às atividades no último mês, estão serviços de limpeza, especialmente lavagem automotiva (lavajatos), com 80% de funcionamento; os de marcenaria, com 58% de
retomada; e os de manutenção e reparos, com 55% dos negócios já
funcionando normalmente. Mais da metade (53%) de serviços de
saúde, como consultórios médicos, dentistas, psicólogos e veterinários também voltou a funcionar normalmente, segundo a SumUp.
Dono de um lava-jato em Cachoeira da Prata (MG), Darlan
Fernandes conta que seu negócio ficou fechado por 15 dias, no início
da pandemia, por exigência de um decreto municipal, mas voltou a
funcionar em seguida, com horário reduzido.
“O movimento, por enquanto, não voltou ao normal, inclusive
acho que vai piorar novamente, porque foi confirmado hoje a primeira
morte pelo novo coronavírus aqui na cidade”, afirmou Darlan. Ele
calcula que mantém atualmente 60% do movimento que tinha antes
da crise sanitária.
Setor de eventos sofre na pandemia
Na outra ponta da tabela, estão os serviços que seguem praticamente parados desde o início da pandemia no país. É o caso do setor
de eventos, com apenas 7% dos declarantes afirmando que retomaram as atividades.
No caso do serviços de educação, somente 18% da base de clientes da SumUp informam terem retomado. Atividades na área de fotografia (26%) e serviços esportivos (29%) também registraram um re-
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000510-94.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Herysul Veículos Ltda., CNPJ. 11.384.553/0001-01, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A, objetivando o recebimento de R$ 1.408.996,70
(Dez/2016) decorrente do Contrato Particular para Abertura de Limite de Crédito nº 20777/16. 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 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente,
comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima
consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2020
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000020-04.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro
Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tocam Impregnação Industrial
e Comercio Ltda. CNPJ. 51.545.150/0001-11, Eliana Guerra Tozzi , CPF. 535.768.968-72 e Nelson Tozzi, CPF. 224.198.378-00, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de LN Factoring Fomento Mercantil Ltda., encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o
valor de R$ 101.156,14 (jan/2019), referente a Nota Promissória vencida em 09/10/2018. Os executados poderão oferecer embargos à
execução, no prazo de 15 dias, após prazo supra. O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução
(incluindo custas e honorários), no prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem que seja admitido o pagamento
do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916). 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 20 de agosto de 2020.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1076884-20.2018.8.26.0100 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(o) Sara Têxtil - Ltda, CNPJ
22.601.036/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Sun Special Comércio e Representação Ltda, alegando em
síntese: que efetue o pagamento de R$ 8.161,39 (junho/2018) referente as duplicatas 00008136-3, 00008136-4 e 00008136-5 não pagas.
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 o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor acima descrito,
atualizado, hipótese em que ficará isento de custas e honorários advocatícios, ou ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo,
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 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.
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STJ mantém afastamento de
Wilson Witzel do governo do Rio
Crimes de estelionato para
o recebimento do auxílio
emergencial, ameaça e divulgação de informações pessoais
integram o alvo da Operação
Falso Samaritano, deflagrada
na manhã de quarta-feira (2),
pela Polícia Federal (PF).
Segundo a PF, durante as
investigações foi identificado
que o suspeito utilizava dados
das vítimas para se cadastrar
nos aplicativos dos auxílios
emergenciais do governo federal e, assim, receber os valores em benefício próprio.

“O investigado também
ameaçou e divulgou dados pessoais do presidente da Caixa
Econômica Federal e de seus
familiares, após o presidente
do banco ter alertado a população sobre a existência de golpes, bem como declarado que
iria intensificar as medidas
para impedir a ação dos fraudadores”, informou a assessoria da Polícia Federal.
Estão sendo apurados pela
PF os crimes de estelionato,
ameaça e divulgação de dados
sigilosos. (Agência Brasil)

Paraná vai avançar
no agronegócio
com laboratório
de inovação
O Governo do Estado lançou
na quarta-feira (02) o projeto de
criação do Laboratório de Inovação i-Lab Agro. Ligado ao Sistema Estadual de Agricultura do
Paraná (Seagri), ele tem como
objetivo tornar o Estado mais
competitivo também na área de
tecnologia para o agronegócio,
da mesma forma que já é na produção de alimentos.
Esta é a primeira experiência de um laboratório de inovação voltado ao tema agro dentro
do setor público brasileiro. “A
determinação do Governo é de
ser moderno e inovador. A Secretaria da Agricultura está inovando e traz isso para dentro do
Governo”, disse o secretário de
Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge. “
Segundo ele, é perceptível a
mudança de paradigma. “As
ações de governo, além de serem realizadas para o cidadão,
passam a ser realizadas com o
cidadão”, afirmou. “Queremos
uma gestão colaborativa, conhe-

cer o território, deliberar com
os experts e, depois, tomar decisão e ir para o campo de ação.”
O secretário da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, fez uma exposição dos
avanços ocorridos no mundo em
relação à agropecuária e que resultam particularmente na moderna digitalização e na nova
mecanização. Elas incluem, entre outros, o uso da agricultura
de precisão, drones, satélites,
robôs, máquinas elétricas, inteligência artificial e internet das
coisas. “Fazer cada vez melhor
com menos recursos e mais sustentabilidade”, resumiu.
De outra parte, segundo ele,
o serviço público não acompanhou esse processo com o mesmo dinamismo. “A grosso modo,
o serviço público continua analógico”, disse o secretário. Por
isso, Ortigara destacou o desafio colocado ao novo laboratório de inovação de ouvir experiências mundo afora para possibilitar que o Estado preste um
serviço ainda melhor. (AENPR)

Ministério da Saúde
retira covid-19 da lista
de doenças de trabalho
O Diário Oficial da União de
quarta-feira (2) traz a revogação
de uma portaria do Ministério da
Saúde, publicada ontem, que incluía a covid-19 na lista de enfermidades relacionadas ao trabalho. A norma fazia parte da atualização da Lista de Doenças
Relacionadas ao Trabalho
(LDRT). A última versão é de
setembro de 2017. Com o recuo
do governo, todas as medidas ficam sem efeito.
A medida revogada pelo ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, facilitaria
que trabalhadores de setores es-

senciais, afastados das atividades
por mais de 15 dias em razão do
novo coronavírus, pudessem ter
acesso a benefícios como auxílio-doença.
No mês passado, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que
a contaminação pela covid-19 em
ambiente de trabalho configura
como doença ocupacional, podendo assim ser considerada acidente de trabalho. Na prática, o
entendimento possibilita que esses trabalhadores tenham acesso
a benefícios por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). (Agência Brasil)
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Operação da PF
apura fraudes no
recebimento de
auxílio emergencial
A maioria dos ministros do
Superior Tribunal de Justiça

(STJ) decidiu na quarta-feira, (2)
manter a decisão que afastou go-

vernador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo. O caso foi
julgado pela Corte Especial, colegiado do STJ responsável pelo
julgamento de processos envolvendo autoridades com foro por
prerrogativa de função. Por 10
votos a 1, os ministros entenderam que a investigação feita até o
momento demonstra que há indícios suficientes para justificar
o afastamento de Witzel.
Na última sexta-feira (28), o
governador foi afastado do cargo por 180 dias em uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. O afastamento

foi determinado no âmbito da
Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos públicos do
governo do Rio de Janeiro.
A investigação aponta que a
organização criminosa instalada
no governo estadual a partir da
eleição de Witzel se divide em
três grupos que, sob a liderança
de empresários, pagavam vantagens indevidas a agentes públicos. Os grupos teriam loteado as
principais secretarias para beneficiar determinadas empresas.
(Agência Brasil)

Brasil tem 123,7 mil mortes e
3,99 milhões de casos da Covid-19
O Brasil chegou a 123.780
mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Nas
últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram
1.184 novos óbitos pela covid-19. Os dados forma divulgados pelo Ministério da Saúde durante entrevista coletiva para apresentar os dados

do boletim epidemiológico
sobre a doença. Terça-feira, o
painel do ministério marcava
122.596 óbitos. Há 2.658 falecimentos em investigação.
De acordo com o balanço
da pasta, o número de acasos
acumulados
alcançou
3.997.865. Entre ontem e
hoje, as secretarias estaduais

de saúde identificaram
46.934 novas pessoas infectadas. Ontem o sistema de
dados sobre a pandemia trazia 3.950.931 casos desde o
início da pandemia.
Ainda de acordo com a atualização, 663.680 pessoas estão
em acompanhamento e outras
3.210.405 já se recuperaram.

Covid-19 nos estados
Os estados com mais morte
são: São Paulo (30.673), Rio de
Janeiro (16.315), Ceará (8.480),
Pernambuco (7.656) e Pará
(6.201). As Unidades da Federação
com menos óbitos são: Roraima
(595), Acre (618), Amapá (668),
Tocantins (701) e Mato Grosso do
Sul (903). (Agência Brasil)

Vazamento em barragem da Gerdau
afeta dois cursos d’água em MG
Dois cursos d’água foram
afetados pelo vazamento de resíduos armazenados em uma barragem pertencente ao grupo Gerdau,
em Ouro Preto, na região central
de Minas Gerais. Segundo a empresa, o acidente ocorreu na manhã do dia 28 de agosto.
Técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)
verificaram que o material poluente, composto por água e rejeitos de minério de ferro, verteu da Barragem de Alemães e
atingiu o córrego dos Alemães
e o Ribeirão Mango, na altura do
distrito de Miguel Burnier.
Até a manhã de quarta-feira,
(2), nem o volume de material
que vazou, nem uma estimativa
sobre a quantidade de resíduos
que pode ter chegado aos cursos
d´água tinham sido divulgados.

Especialistas estão avaliando se
parte do sedimento mineral se
acumulou no fundo e nas margens do córrego ou do ribeirão.
Em nota, a Feam informou
que está apurando a dimensão do
prejuízo ambiental, e que irá autuar a Gerdau. Segundo a fundação, a empresa, assim que identificou o vazamento, adotou medidas que o interromperam na
tarde do dia 28. Somente no dia
seguinte (29), técnicos do Núcleo de Emergência Ambiental
da Feam inspecionaram o local.
A barragem, no entanto, tinha
sido vistoriada dois dias antes do
vazamento, garante a Feam.
Amostras de água e de sedimentos foram recolhidas do Ribeirão Mango e do Rio Itabirito. Terça-feira, (1º), técnicos da
Feam estiveram em comunida-

des próximas à barragem a fim
de apurar a extensão dos danos
causados pelo vazamento.
Gerdau
Em nota, a Gerdau informou
que a dispersão do “pequeno volume de rejeitos”, que passou
pelo extravasor operacional da
Barragem dos Alemães, foi rapidamente contida graças ao uso
de bóias e informada aos órgãos
competentes.
Ainda segundo a empresa, o
vazamento não tem qualquer relação com a estrutura ou segurança do empreendimento. “A
Gerdau reforça que segue rigorosamente toda legislação ambiental e de segurança da estrutura. A empresa está alocando todos os recursos necessários para
a identificação de eventuais im-

pactos, inclusive a limpeza dos
resíduos, se necessário”.
De acordo com a Feam, a
Barragem de Alemães é uma das
estruturas existentes em Minas
Gerais que devem ser descaracterizadas por não mais se enquadrar nos novos critérios de funcionamento.
Pela Lei estadual nº 23.291/
2019, os responsáveis por barragens de contenção de rejeitos
ou resíduos alteadas pelo método a montante, que estejam inativas ou em operação, deverão
descaracterizá-las até fevereiro
de 2022. Alemães é uma dessas
estruturas alteadas pelo método
de montante e, segundo a fundação estadual, seu projeto de descaracterização já foi apresentado às autoridades ambientais.
(Agência Brasil)

Senado aprova dia nacional da pessoa
com Atrofia Muscular Espinhal
O Senado aprovou na quartafeira, (2) o Projeto de Lei (PL)
5.101/2019 que institui o dia 8
de agosto como o Dia Nacional
da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A AME é
uma doença degenerativa, sem
cura conhecida, que pode afetar
a função motora, além de comprometer músculos responsáveis por respirar, andar e se alimentar. O projeto vai à sanção

presidencial.
A relatora do projeto no Senado foi Mara Gabrilli (PSDBSP). Gabrilli é cadeirante, tetraplégica e sua atuação no Congresso Nacional, desde quando
era deputada, é pautada pela proposição de políticas para as pessoas com deficiência. A senadora
destacou que desde outubro do
ano passado o governo federal
passou a disponibilizar no Sis-

tema Único de Saúde (SUS) um
medicamento importante para
os pacientes de AME, o Spinraza. Ao mesmo tempo, ela teme
que essa oferta pela rede pública esteja ameaçada.
“Precisamos encorajar essas
famílias a manter essa chama de
esperança por dias melhores. O
Brasil não pode ser impotente
enquanto o resto do mundo avança”. A senadora ressaltou que, no

Brasil, muitas crianças e adolescentes com diferentes tipos de
AME precisam recorrer à justiça para ter acesso a medicamentos que trazem um pouco de qualidade de vida.
Para Mara Gabrilli, a instituição de um dia nacional dedicado aos pacientes dessa doença
pode se tornar um “marco nacional” na garantia do direito dessas pessoas. (Agência Brasil)

Casos de Síndrome Respiratória Grave
mantém-se elevados, diz InfoGripe
O InfoGripe, boletim semanal da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), indica manutenção do
sinal de queda no número de novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no país, com valores
semanais muito acima do nível
considerado muito alto. De
acordo com o boletim referente à Semana Epidemiológica
35, no período de 23 a 29 de
agosto, entre as ocorrências
com resultado positivo para os
vírus respiratórios, 97,4% dos
casos e 99,3% dos óbitos se deram em consequência do novo

coronavírus.
Segundo o InfoGripe, todas
as regiões do país encontram-se
na zona de risco e com número
de casos semanais e de óbitos
por SRAG e covid-19 acima do
valor considerado muito alto
com base no padrão histórico.
O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, chama a
atenção para o fato de que, embora a maioria das capitais esteja com sinal moderado (acima
de 75%) ou alto (acima de 95%)
de queda ou estabilidade no longo prazo, o cenário exige cautela em decorrência dos sinais de

estabilidade no curto prazo.
Gomes destaca as capitais
em que a tendência de longo prazo também apresenta sinal de
estabilidade em valores que ainda se configuram como relativamente altos. "[São] capitais que
passaram por longo período de
queda e se encontram com tendência de estabilidade e requerem atenção especial para evitar
uma possível retomada do crescimento, como observado em
semanas anteriores.”
Ele explica que é o caso de
Belém, Macapá, Palmas, Maceió, do Recife, de São Luís e

do Rio de Janeiro. Até o momento, nenhuma dessas capitais
voltou à tendência de queda contínua desde a estabilização ou
retomada do crescimento observada.
Gomes acrescenta que cidades como João Pessoa, Maceió,
Recife, Salvador e Vitória, no
lono prazo, apresentam tendência moderada de alta, com probabilidade acima de 75%. Ele
ressalta que, em João Pessoa e
Salvador, essa tendência também
se observa no curto prazo, o que
"recomenda atenção redobrada”.
(Agência Brasil)

Mourão: recursos para combater queimadas
estão garantidos até novembro
Como promover o desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia foram os assuntos que o vice-presidente
Hamilton Mourão abordou na
quarta-feira (2) no programa A
Voz do Brasil. O vice-presidente falou ainda sobre o garimpo

em terras indígenas e a garantia
de recursos para a manutenção
da Operação Verde Brasil 2 que
combate o desmatamento ilegal
na Amazônia.
Hoje mais cedo, Mourão
manifestou preocupação com
incêndios na Amazônia. "Dife-

rente da queimada natural, o incêndio florestal é fogo fora de
controle que, além de destruir a
vegetação nativa, mata animais,
causa problemas à vida das pessoas e causa problemas respiratórios e no momento que estamos enfrentando essa pandemia

do coronavírus, pode ser agravada pela fumaça oriundas das florestas", disse Mourão.
Para alertar sobre os perigos
e prejuízos das queimadas, Mourão lembrou a campanha Diga
Sim à Vida e Não à Queimada.
(Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

