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Em 48 horas, Ceará registra
51 assassinatos

EUA encerram embargo a carne
bovina in natura do Brasil
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Contas externas têm déficit de
US$ 11,8 bilhões em janeiro

Covid-19: Brasil fiscaliza
entrada de passageiros de

7 países da Ásia
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,38
Venda:       4,38

Turismo
Compra:   4,21
Venda:       4,57

Compra:   4,76
Venda:       4,76

Irã confirma
duas mortes

por
coronavírus

além de
3 casos de
infecção

A mídia estatal ido Irã in-
formou que dois idosos mor-
reram depois de terem teste
positivo para o novo corona-
vírus.

A mídia relatou, na quinta-
feira (20), que as mortes ocor-
reram em Qom, na região cen-
tral do país, Qom. Três irania-
nos na mesma cidade também
foram confirmados como in-
fectados com o vírus. Eles es-
tão recebendo cuidados, e um
deles é médico.

Esta é a primeira vez que o
Irã confirma casos de infecção
pelo novocoronavírus e mortes
resultantes da infecção.

Eleição parlamentar
O Irã realiza eleição parla-

mentar na sexta-feira (21),
com 7.100 candidatos dispu-
tando 290 vagas. A tensão en-
tre Teerã e Washington po-
derá aumentar caso os con-
servadores aumentem sua
presença.                       Página 3

Mortes
causadas
pelo novo

coronavírus
ultrapassam

2.200 na
China

Autoridades do setor de
saúde da província de Hubei, na
China, confirmaram mais 115
mortes na quinta-feira (20), em
decorrência do novo coronaví-
rus, elevando para 2.233 o to-
tal de mortes no país.

Ao mesmo tempo, 411 no-
vos casos de coronavírus fo-
ram registrados em Hubei on-
tem, o segundo dia consecuti-
vo em que o número de casos
caiu para um nível inferior a
1.000 novas infecções, que vi-
nha sendo registrado diaria-
mente há semanas.

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhahnon Ghe-
breyesus, disse que os dados da
China continuam a mostrar de-
clínio de novos casos confir-
mados.                          Página 3

O Ministério da Saúde deci-
diu aumentar seu nível de vigilân-
cia a respeito de pessoas que vol-
tem da Ásia com sintomas seme-
lhantes ao coronavírus. Até en-
tão, pessoas com viagem recen-
te à China que apressentassem
febre e mais um sintoma respi-
ratório, como tosse, por exem-
plo, eram tratadas como suspei-
tas de ter o vírus. A partir desta
sexta-feira, (21), a definição de

caso suspeito também vale para
pessoas que vierem do Japão,
Coreia do Sul, Coreia do Norte,
Singapura, Vietnã, Tailândia e
Camboja e apresentarem sinto-
mas.

A mudança de parâmetro
ocorreu por conta de um aumen-
to de 14% no número de casos
novos fora da China em apenas
um dia. A Coreia do Sul tem 204
casos confirmados, o Japão tem

107 casos, Singapura tem 85,
Tailândia tem 35 casos, Vietnã
tem 16 e Camboja tem um caso.
A Coreia do Norte, apesar de não
ter nenhum caso confirmado,
também foi incluída na amplia-
ção do ministério por compor a
mesma península que seu vizinho,
a Coreia do Sul. No total, são
76.787 casos em todo o mundo,
com 2.248 mortes, sendo 2.144
na China, e 18.864 curados. Os
dados são da Universidade Johns
Hopkins, dos Estados Unidos.

Outra justificativa para a de-
cisão do governo brasileiro é a
chegada do carnaval, período
em que o fluxo de turistas ex-
trangeiros aumenta no país.
Apesar disso, o governo não
tem nenhuma recomendação
para que as pessoas evitem via-
jar para esses países, com ex-
ceção da China. Essa orientação,
no entanto, poderá ocorrer caso
algum dos países institua regime
de quarentena.                Página 4

F
ot

o/
F

er
na

nd
o 

F
ra

zã
o/

A
B

r

O Índice Nacional de Custo
da Construção - M (INCC-M),
calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), registrou inflação
de 0,35% em fevereiro. A taxa é
superior à observada em janeiro
(0,26%). O INCC-M acumula
taxas de 0,61% no ano e de
4,15% em 12 meses.

Os materiais e equipamentos
tiveram inflação de 0,65% em
fevereiro, acima do 0,47% de
janeiro. A maior alta de preços

Inflação da construção sobe
para 0,35% em fevereiro

foi observada nos revestimentos,
louças e pisos, que subiram
1,89% no mês.

A inflação dos serviços
também subiu, de 0,37% em
janeiro para 0,96% em feve-
reiro. O item com maior taxa
de inflação foram os aluguéis
e taxas (1,29%).

Já a mão de obra teve recuo
na taxa de inflação, ao passar de
0,09% em janeiro para 0,04%
em fevereiro. (Agência Brasil)

Pré-venda da Honda CB
500X e CB 500F 2020

Porsche Cup realiza pré-temporada com mais
de 7.700 km percorridos em Interlagos

Pré-temporada em Interlagos
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O Autódromo de Interla-
gos sediou nos dias 18 e 19
de fevereiro os primeiros
treinos da Porsche Cup para a
temporada de 2020. Depois de
14 dias de trabalho de 30 pro-
fissionais na sede da catego-
ria para revisão e preparação,
os carros de competição mais
produzidos no planeta deixa-
ram a oficina e aceleraram pra
valer no palco da abertura do
campeonato deste ano.

A operação montada para
os dois dias da pré-temporada
foi praticamente a mobilização
de uma etapa regular da cate-
goria, que em 2020 comemo-
ra seus 15 anos. Foram ao
menos 130 profissionais en-
volvidos, entre mecânicos,
engenheiros, time de marke-
ting e estafe de organização.
No total, 48 carros foram le-

vados ao autódromo para os tes-
tes de ambas as categorias, 3.8 e
4.0. Passaram pelos carros nada
menos que 50 pilotos. Alguns de-
les inclusive já aceleraram com
os novos layouts da temporada.

Considerando os dois dias de
atividade, foram realizadas 1.800
voltas -correspondendo a 7.756
km percorridos. A organização
da categoria contabiliza que fo-
ram utilizados cerca de 8.000 li-

tros de gasolina Shell V-Power
Racing durante os treinos e 320
pneus Michelin.

Ao longo dos testes pré-tem-
porada, a equipe técnica da Pors-
che Cup também testou apêndi-
ces aerodinâmicos nos paracho-
ques dianteiros e asas traseiras
dos carros da categoria. que po-
dem fazer sua estreia na primei-
ra etapa da tempora

Agora os carros voltam para
a sede da categoria e passam pe-
los últimos ajustes antes de ace-
lerar valendo pontos pelo cam-
peonato. A temporada da Porsche

Cup começa no dia 14 de mar-
ço, no Autódromo de Interla-
gos, com venda de ingressos de
arquibancada para o público.

Confira o calendário:
1 - 14.mar – Interlagos –

Sprint; 2 - 18.abr – Goiânia –
Sprint; 3 - 12.jun – Estoril –
Sprint; 4 - 14.jun – Estoril –
Endurance; 5 - 15.ago – Praça
a definir – Sprint; 6 - 19.set –
Velo Città – Sprint; 7 - 24.out
– Goiânia – Endurance; 8 -
15.nov – Praça a definir –
Sprint; 9 - 29.nov – Praça a
definir – Endurance.

Sérgio Sette é anunciado como
piloto de testes e reserva na F-E
A equipe norte-americana

GEOX DRAGON, da Fórmula-
E, anunciou a contratação do bra-
sileiro Sérgio Sette Câmara
como seu novo piloto reserva e
de desenvolvimento. O jovem de
Belo Horizonte irá desenvolver
suas atividades no Campeonato
2019/2020 que teve início no
último mês de novembro.

Após três temporadas no
Mundial de F-2, onde se tornou
o único jovem piloto das Amé-
ricas com a Super-Licença para
a F-1, Sette irá iniciar as suas
atividades na F-E no dia 1º de
março. Nesta ocasião serão re-

alizados os testes coletivos da ca-
tegoria, no circuito de Marrakesh,
na Turquia. A bordo de um dos
modelos Penske EV-4 da equipe
ele terá a sua primeira oportunida-
de num carro monoposto elétrico.

Sérgio iniciou a sua carreira
em 2007 nas provas de kart no
Brasil e mudou-se para a Europa
em 2014, ainda competindo de
kart. No ano seguinte ele ingres-
sou no Campeonato FIA F-3.
Após duas temporadas de suces-
so no FIA F-3 Sette Câmara se-
guiu para o Mundial de F-2 em
2017 onde, até o fim de 2019,
conquistou um total de três vitó-

rias, 18 pódios e três pole posi-
tion. Nos dois últimos anos ele
teve ainda participação decisiva
nas conquistas dos títulos de
equipes em 2018 com a Carlin e
2019, com a DAMS.

Jay Penske, proprietário da
GEOX DRAGON e PENSKE
AUTOSPORT, comentou: “Com
a chegada de Sérgio à equipe te-
mos a sorte de ter o que eu acre-
dito ser a melhor formação ge-
ral e de testes da F-E. Sérgio é
um jovem piloto muito promis-
sor que demonstrou sua veloci-
dade em todas as temporadas de
fórmula em que competiu”.

Ipea prevê crescimento maior
do PIB do setor agropecuário

Página 3

As contas externas registra-
ram saldo negativo de US$
11,879 bilhões, em janeiro, in-
formou na sexta-feira, (21) o
Banco Central (BC). Em janei-
ro do ano passado o déficit em
transações correntes (contas
externas), compras e vendas de
mercadorias e serviços e trans-
ferências de renda do Brasil
com outros países, era menor:
US$ 9,045 bilhões. O déficit
de janeiro deste ano foi o mai-
or para o mês desde de 2015,
quando foi registrado saldo ne-
gativo de US$ 12,010 bilhões.

Segundo o BC, o aumento
do déficit no início deste ano
decorreu do saldo negativo da
balança comercial (exportações

e importações de mercadori-
as), chegando a US$ 2,563 bi-
lhões. Em janeiro de 2019,
houve superávit comercial de
US$ 1,056 bilhão.

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas
do BC, Fernando Rocha, o re-
sultado da balança comercial foi
impactado pelo recuo de 19,5%
nas exportações de bens, que
totalizaram US$ 14,501 bilhões
em janeiro de 2020, contra US$
18,023 bilhões, em igual mês de
2019. Segundo ele, geralmente,
as exportações são menores em
janeiro, mas neste ano foram
afetadas pela crise argentina que
reduziu a demanda por manu-
faturas brasileiras.     Página 3

Governo aumenta em até
12,84% salários de

professores da rede estadual
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Governo aumenta em até 12,84%
salários de professores da rede estadual

twitter @CesarNetoReal 

O Governador João Doria e
o Secretário da Educação do
Estado, Rossieli Soares, anun-
ciaram na sexta-feira (21) o
pagamento de um abono de até
12,84% nos salários dos pro-
fessores da rede estadual de
São Paulo.

Para garantir o benefício, o
Governo de São Paulo vai in-
vestir por ano R$ 590,6 mi-
lhões. No total, 260.142 do-
centes ativos e inativos serão
beneficiados. O pagamento
será retroativo ao mês de ja-
neiro e estará disponível a par-
tir de março.

“O professor é peça funda-
mental no processo de aprendi-
zagem. Estamos empenhados em

valorizá-lo cada vez mais”, des-
taca o Secretário de Educação,
Rossieli Soares. Com o paga-
mento do abono salarial, os
profissionais passarão a rece-
ber uma remuneração que
atende ao piso nacional para
professores da educação bási-
ca estabelecido pela Lei do Piso
(Lei nº 11.738/2008).

Os docentes da categoria
chamada PEB I (lecionam para
os alunos do 1º ao 5º ano do en-
sino fundamental) que trabalham
40 horas semanais sairão de uma
remuneração mensal de R$
2.577,74 para R$ 2.886,24, va-
lor do piso salarial.

Já o salário dos docentes
da categoria PEB II (atendem

alunos dos anos finais do en-
sino fundamental e ensino
médio) saltará de R$ 2.585,01
para os mesmos R$ 2.886,24,
previstos por lei.

Reestruturação da car-
reira

Um plano de reestruturação
da carreira docente, apresenta-
do pelo Governo de São Paulo
em novembro do ano passado,
prevê um salário inicial de R$
3,5 mil para professores que tra-
balham 40 horas semanais.

O documento estipula ainda
que em 2022, um docente com
a mesma carga horária terá salá-
rio inicial de R$ 4 mil, um au-
mento de 54,7% em relação ao

salário base inicial da carreira.
No topo da carreira, o pro-

fessor poderá chegar a um salá-
rio de R$ 11 mil. Com a rees-
truturação de carreira proposta,
professores com mestrado e
doutorado serão valorizados e
terão acréscimo salarial de 5%
e 10%, respectivamente.

O investimento previsto pela
gestão para executar a moderni-
zação da carreira ultrapassa R$
4 bilhões na folha de pagamen-
to até 2022. O programa quer
valorizar e formar os profes-
sores da rede, além de atrair
novos talentos para a carreira.
O projeto ainda precisa ser en-
caminhado à Assembleia Le-
gislativa de São Paulo.

SP zera casos suspeitos de
coronavírus com 25 descartados

O Estado de São Paulo ze-
rou os casos suspeitos do
novo coronavírus (COVID-
19) na sexta-feira (21) com o
descarte do caso do município
de Santos. Agora, São Paulo
registra 25 suspeitos descar-
tados para COVID-19. São
Paulo e Brasil seguem sem ne-
nhum caso confirmado.

Também nesta sexta, o Mi-
nistério da Saúde definiu novo
critério para definição de casos
suspeitos, incluindo também
pessoas com sintomas respira-
tórios que sejam provenientes
do Japão, Coreia do Sul e do
Norte, Singapura, Vietnã, Tailân-
dia e Camboja, além da China, já
indicada anteriormente.

A mudança leva em conta o
aumento de casos registrados
fora do território chinês. As
orientações já foram replica-
das pela Secretaria de Estado
da Saúde para as regiões do ter-
ritório paulista.

Os dados oficiais estão sen-
do registrados pelos municípi-
os em um sistema de notifica-
ção do Ministério da Saúde.
Conforme definido pela pasta

federal, os casos inseridos até o
meio-dia pelos municípios são
divulgados no boletim da mes-
ma data. Já os inseridos posteri-
ormente, são divulgados no ba-
lanço do dia seguinte.

É fundamental procurar o
serviço de saúde mais próximo
se a pessoa apresentar sintomas
como febre, dificuldade para res-
pirar, tosse ou coriza, associa-
dos aos seguintes aspectos epi-
demiológicos: histórico de via-
gem em área com circulação do
vírus (consulte os sites indica-
dos no final do texto), contato
próximo caso suspeito ou con-
firmado laboratorialmente para
COVID-19.

As medidas de prevenção
para quem tiver contato próxi-
mo com eventual caso sus-
peito, como uso de máscaras,
higienização das mãos e não
compartilhamento de objetos
de uso pessoal. Os cuidados
requeridos para os pacientes
suspeitos incluem hidratação
e a permanência em isolamen-
to domiciliar ou hospitalar,
sem circulação por outros lo-
cais e evitando contato com fa-

miliares e amigos, por exemplo.
“Descartamos todos os ca-

sos suspeitos registrados em SP,
até o momento, mas as equipes
de vigilância seguem atentas para
realizar respostas rápidas e efe-
tivas quando necessário”, diz a
diretora da Vigilância Epidemi-
ológica, Helena Sato.

A investigação dos casos é
realizada pelas secretarias mu-
nicipais de saúde, com todo
apoio técnico da pasta estadual.
As amostras biológicas dos pa-
cientes são colhidas pelo hospi-
tal onde foram atendidos e envi-
adas para análise no Instituto
Adolfo Lutz.

Os exames consistem numa
análise que detecte o genoma
do vírus, por meio do chama-
do PCR (sigla em inglês que
significa “Reação em cadeia da
polimerase”).

São feitos a partir da a cole-
ta de materiais respiratórios (as-
piração de vias aéreas ou coleta
de secreções da boca e nariz),
que deve ser realizado pelo hos-
pital que atendeu o caso suspei-
to e encaminhado ao laboratório
de saúde pública do Estado de

São Paulo.
Os resultados são comunica-

dos pelo Lutz ao município de
residência do paciente, respon-
sável por notificar o descarte ou
confirmação do caso.

Dicas de prevenção:
– Cobrir a boca e nariz ao

tossir ou espirrar;
– Utilizar lenço descartável

para higiene nasal;
– Evitar tocar mucosas de

olhos, nariz e boca;
– Não compartilhar objetos

de uso pessoal;
– Limpar regularmente o

ambiente e mantê-lo ventilado;
– Lavar as mãos por pelo

menos 20 segundos com água e
sabão ou usar antisséptico de
mãos à base de álcool;

– Deslocamentos não devem
ser realizados enquanto a pessoa
estiver doente;

– Quem for viajar aos lo-
cais com circulação do vírus
deve evitar contato com pes-
soas doentes, animais (vivos
ou mortos), e a circulação em
mercados de animais e seus
produtos.

Banco japonês conhece programa
de desestatização de São Paulo

O Embaixador Affonso Mas-
sot, Secretário-Executivo da
Secretaria de Relações Interna-
cionais, se reuniu na quinta-fei-
ra (20) com Noriyuki Ishikawa,
chefe do escritório do Rio de
Janeiro do Japan Bank for Inter-
national Cooperation (JBIC –
Banco para Cooperação Interna-
cional do Japão). Ishikawa veio
a São Paulo para conhecer as
oportunidades de investimentos
do Estado, principalmente os li-
gados ao modelo de Parcerias
Público-Privadas (PPPs). O en-
contro ocorreu no Palácio dos
Bandeirantes, sede do Governo
do Estado.

“Nossa reunião pode ser con-
siderada como um ‘follow-up’ do
encontro mantido em Tóquio
pelo Governador João Doria”,
afirmou o Embaixador Massot.
Doria esteve em missão ao Ja-
pão em setembro do ano passa-
do quando se encontrou com in-
vestidores locais e representan-
tes do JBIC.

Durante a viagem, o Gover-
no destacou os resultados posi-
tivos dos encontros realizados,
com previsão de R$ 1 bilhão em
investimentos. “Os resultados

foram bastante positivos, como
em todas as outras missões que
realizamos. Conseguimos viabi-
lizar mais investimentos, mais
empregos e melhores perspec-
tivas para investimentos futuros,
de médio e longo prazo”, afir-
mou o Governador após a mis-
são Japão.

Na reunião dessa quinta-fei-
ra, Ishikawa transmitiu o interes-
se do Banco em fortalecer a
aproximação com São Paulo,
sobretudo em projetos que le-
vem em consideração a proteção
ao meio ambiente e apresentou
iniciativas e financiamentos re-
alizados pela instituição para
projetos internacionais e brasi-
leiros. O JBIC, em parceria com
um consórcio de bancos japone-
ses, foi responsável pelo em-
préstimo de parte dos recursos
para a segunda fase da implanta-
ção da linha 4-Amarela do Me-
trô, em 2010. Na época, o valor
da operação entre Governo do
Estado e JBIC foi de US$ 130
milhões.

Representantes da Subsecre-
taria de Parcerias do Governo do
Estado, presentes no encontro,
apresentaram o programa de de-

sestatização do governo paulis-
ta. O programa é formado por 21
projetos em concessão e PPP
com um potencial de investi-
mentos da ordem de R$ 40 bi-
lhões.

“Também queremos manter e
fortalecer nosso relacionamen-
to com o JBIC, sempre em total
consonância com o compromis-
so ambiental de desenvolvimen-
to econômico sustentável de
São Paulo, uma prioridade do
Governador João Doria”, disse
Massot.

Além do Embaixador e Ishi-
kawa, participaram do encontro
a assessora para Cooperação Inter-
nacional da SERI, Ingrid Aguiar
Schlindwein; a assessora da Subse-
cretaria de PPP, Christine Parme-
zani Munhoz; o assessor econômi-
co da Subsecretaria de PPP, Edgard
Benozatti; a assessora do Departa-
mento de Cooperação Institucio-
nal e Internacional da Cetesb, Fáti-
ma Carrara; e a assessora inter-
nacional da Secretaria da Infra-
estrutura e Meio Ambiente, Jus-
sara de Lima Carvalho.

JBIC
O JBIC é uma instituição fi-

nanceira controlada pelo go-
verno do Japão. A instituição
desempenha importante papel
na execução da política de
cooperação econômica do
governo japonês, apoiando o
desenvolvimento estável e
sustentável dos países estran-
geiros. Promove ainda o forta-
lecimento das relações econô-
micas entre o Japão e a comuni-
dade internacional.

No Brasil, a comunidade ja-
ponesa conta com cerca de 2
milhões de pessoas. Desse to-
tal, um milhão vive no Estado de
São Paulo. A cidade com o mai-
or número de japoneses fora do
Japão é a capital paulista, com
mais de 350 mil imigrantes do
país. Os cidadãos brasileiros no
Japão são cerca de 180 mil.

A presença industrial e em-
presarial japonesa em São Pau-
lo é muito expressiva e abrange
diversos setores: automotivo,
eletroeletrônico, construção ci-
vil, financeiro, transportes, pro-
dutos químicos e consultoria,
entre outros. Yamaha Motor,
Toyota, Sony, Nissan, Mitsubishi
e Epson são algumas das princi-
pais empresas.

Procon.SP começa a fiscalizar veto
a canudos de plástico no Estado

A lei que proíbe o forneci-
mento de canudos confecciona-
dos em material plástico no Es-
tado de São Paulo está em vigor
desde quarta-feira (19). Na quin-
ta-feira (20), foi publicada no
Diário Oficial a Portaria 61, que
trata da fiscalização, cálculo da
multa e a dupla visita, a ser apli-
cada quando houver descumpri-
mento da Lei Estadual n° 17.110.

O decreto com a regulamen-
tação das novas regras foi publi-
cado em outubro de 2019, quan-
do foi definido que a proibição
entraria em vigor dentro de qua-
tro meses, ou seja, em feverei-
ro de 2020. A proibição é válida
para hotéis, restaurantes, bares,

padarias, clubes noturnos, salões
de dança e eventos musicais de
qualquer espécie, entre outros
estabelecimentos comerciais.

A orientação é para que o lo-
cal ofereça aos clientes canudos
confeccionados em papel reci-
clado, material comestível ou
biodegradável, não prejudiciais
ao meio ambiente. Estima-se
que somente 1 canudinho plás-
tico demore até 200 anos para
se decompor na natureza.

“O objetivo dessa lei não
visa meramente à punição, mas
sim sensibilizar as pessoas so-
bre a responsabilidade de cada
um no cuidado com o meio am-
biente”, afirmou o Secretário de

Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido, quando o decre-
to foi publicado.

O Procon.SP é órgão respon-
sável pela fiscalização e autua-
ção dos estabelecimentos co-
merciais. As multas podem va-
riar de R$ 552,20 a R$ 5.522
(no caso de reincidências). A
partir da portaria publicada nes-
sa quinta-feira, a fiscalização da
lei foi inserida na rotina da Fun-
dação. A primeira ação será rea-
lizada durante o Carnaval.

“Nesse Carnaval iremos fis-
calizar o cumprimento da Lei
Estadual 17.110. Amostras de
canudo plástico serão apreendi-
das, independente de sua com-

posição”, afirma o diretor exe-
cutivo do Procon.SP, Fernando
Capez.

As microempresas e empre-
sas de pequeno porte terão dupla
visita (uma fiscalização orienta-
dora e, na segunda visita, consta-
tando-se a infração, a empresa
será autuada). As empresas de
grande porte que apresentarem
infração são autuadas de imedia-
to. A multa será aplicada em do-
bro em casos de reincidência.

O valor das multas que é des-
tinado ao Procon-SP, 50%, será
aplicado em programas de edu-
cação, prevenção e fiscalização
relacionados ao consumo sus-
tentável.

MÍDIAS

A coluna  (diária)  de política do jornalista  CESAR NETO

vem sendo publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo . Na

Internet desde 1996 ,  www.cesarneto.com  foi pioneiro no Bra-

sil. EMAIL  cesar@cesarneto.com

.

C Â M A R A  ( S P )

Na passarela das urnas vão desfilar tantas ‘candidaturas’ de

figurantes (mais cota das mulheres), que a média de votos pra

cada uma das 55 cadeiras tá em torno de uns 30 mil votos

.

P R E F E I T U R A  ( S P )

Ex-governador França (PSB-SP) não só teve o voto do ex-

Secretário (Justiça) do hoje governador (SP) Doria (PSDB-SP),

como terá o advogado eleitoral Pomini na campanha 2020

.

A S S E M B L E I A  ( S P )

Deputada Janaína (eleita pelo PSL então dos Bolsonaro) já

tem seu nome indicado pra CPI das Notícias Falsas “Fake News”.

Pode rebaixar as ‘escolas’ políticas do grupo especial

.

G O V E R N O  ( S P )

João Doria segue desfilando com o porta estandarte do seu

PSDB “Liberal de Centro” pelas passarelas eleitorais de norte a

sul, leste a oeste do Brasil. Isso, até o pós-carnaval 2022

.

C O N G R E S S O  ( B R )

Convocado pra mudar o samba enredo sobre haver senadores

e deputados federais chantagistas, o general Heleno (alto comando

Bolsonarista) não vai deixar o bloco de sempre

.

P R E S I D Ê N C I A  ( B R )

O fato da revista semanal “Isto É” ter saído com edição espe-

cial, gritando “BASTA” com marchinha cassação de Bolsonaro,

teve imediatos desfiles contrários nas redes sociais

.

P A R T I D O S  ( S P )

PSDB, DEM, PT, MDB, PSD, REPUBLICANOS, PODEMOS,

PP, PL, PDT, PSB e PTB vão evoluir ou involuir na passarela pau-

listana que terá o NOVO e o PATRIOTA atropelando o samba ?

.

H I S T Ó R I A S  ( B R )

Em 1963, Arnon (pai do ex-Presidente e hoje senador Co-

llor) meteu bala num desafeto político no plenário do Senado

(no Rio). Matou um suplente de senador. Voltou em 1970

.
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foi se tornando um referencial na imprensa e no mundo político.

Recebeu a  “Medalha Anchieta”  na Câmara Municipal (São Pau-

lo) e o  “Colar de Honra ao Mérito”  na Assembleia Legislativa

do Estado (São Paulo)
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Irã confirma duas mortes
por coronavírus além de

3 casos de infecção
A mídia estatal ido Irã informou que dois idosos morreram

depois de terem teste positivo para o novo coronavírus.
A mídia relatou, na quinta-feira (20), que as mortes ocorre-

ram em Qom, na região central do país, Qom. Três iranianos na
mesma cidade também foram confirmados como infectados com
o vírus. Eles estão recebendo cuidados, e um deles é médico.

Esta é a primeira vez que o Irã confirma casos de infecção
pelo novocoronavírus e mortes resultantes da infecção.

Eleição parlamentar
O Irã realiza eleição parlamentar na sexta-feira (21), com

7.100 candidatos disputando 290 vagas. A tensão entre Teerã e
Washington poderá aumentar caso os conservadores aumentem
sua presença.

O presidente Hassan Rouhani prometeu diálogo com os Es-
tados Unidos e países europeus. Ele liderou os esforços para a
realização do acordo de 2015 com potências mundiais, que li-
mitou o programa nuclear de Teerã em troca de um abrandamen-
to das sanções impostas ao país.

O governo do presidente Donald Trump se retirou unilateral-
mente do acordo nuclear em 2018 e voltou a impor sanções.
Assim, pró-reformistas e moderados que apoiam o governo de
Rouhani passaram a sentir uma situação instável. A economia ira-
niana se deteriorou, resultando em frequentes manifestações
contra o governo.

Muitos que são a favor de reformas não puderam participar
da eleição por decisão de um organismo conservador denomina-
do Conselho de Guardiões, que decide quem pode se candidatar.

Conservadores da linha dura, no entanto, estão inclinados a
abraçar a onda antiamericana, desencadeada no mês passado com
o assassinato do comandante militar iraniano de alto escalão,
Qassem Soleimani. (Agência Brasil)

Mortes causadas pelo novo
coronavírus ultrapassam

2.200 na China
Autoridades do setor de saúde da província de Hubei, na Chi-

na, confirmaram mais 115 mortes na quinta-feira (20), em de-
corrência do novo coronavírus, elevando para 2.233 o total de
mortes no país.

Ao mesmo tempo, 411 novos casos de coronavírus foram
registrados em Hubei ontem, o segundo dia consecutivo em que
o número de casos caiu para um nível inferior a 1.000 novas
infecções, que vinha sendo registrado diariamente há semanas.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhahnon Ghebreyesus, disse que os dados da China con-
tinuam a mostrar declínio de novos casos confirmados. “Uma
vez mais, nos sentimos encorajados com essa tendência, mas
não é hora de sentir complacência”.

Ele ressaltou a necessidade de esforços internacionais con-
juntos para evitar maior disseminação do novo coronavírus.

O diretor disse ainda que o número de infecções fora da Chi-
na permanece razoavelmente baixo, mas que a situação pode não
continuar dessa forma. (Agência Brasil)

As contas externas registra-
ram saldo negativo de US$
11,879 bilhões, em janeiro, in-
formou na sexta-feira, (21) o
Banco Central (BC). Em janei-
ro do ano passado o déficit em
transações correntes (contas
externas), compras e vendas de
mercadorias e serviços e trans-
ferências de renda do Brasil com
outros países, era menor: US$
9,045 bilhões. O déficit de ja-
neiro deste ano foi o maior para
o mês desde de 2015, quando foi
registrado saldo negativo de US$
12,010 bilhões.

Segundo o BC, o aumento do
déficit no início deste ano decor-
reu do saldo negativo da balança
comercial (exportações e impor-
tações de mercadorias), chegan-
do a US$ 2,563 bilhões. Em ja-
neiro de 2019, houve superávit
comercial de US$ 1,056 bilhão.

De acordo com o chefe do
Departamento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, o resulta-
do da balança comercial foi im-
pactado pelo recuo de 19,5% nas
exportações de bens, que totaliza-
ram US$ 14,501 bilhões em ja-
neiro de 2020, contra US$ 18,023
bilhões, em igual mês de 2019.
Segundo ele, geralmente, as ex-
portações são menores em janei-
ro, mas neste ano foram afetadas
pela crise argentina que reduziu a
demanda por manufaturas brasi-
leiras, pelos impactos do desas-
tre de Brumadinho e pela desa-
celeração da economia chinesa.

Rocha disse ainda que não há
dados suficientes para confir-
mar que o coronavírus esteja
impactando as exportações bra-
sileiras, mas há sinais de que isso
acontece por efeito da amplia-

ção do feriado na China e fecha-
mento de fábricas. “A gente não
tem ainda informações para
comprovar ou refutar essa hipó-
tese. É provável que tenha tido
uma diminuição da demanda chi-
nesa”, disse.

Rocha acrescentou que, por
outro lado, houve menor paga-
mento de juros para investido-
res estrangeiros o que fez a conta
de renda primária ter um déficit
menor. Em janeiro, as remessas
de juros chegaram a US$ 4,002
bilhões contra US$ 4,617 bi-
lhões no mesmo mês do ano pas-
sado. No total, a conta renda pri-
mária (lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários) ficou
negativa em US$ 6,766 bilhões
no mês, contra US$ 7,272 bi-
lhões, em janeiro de 2019.

No total, a conta renda primá-
ria (lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários) ficou
negativa em US$ 6,766 bilhões
no mês, contra US$ 7,272 bi-
lhões, em janeiro de 2019.

A conta de renda secundária
(renda gerada em uma economia
e distribuída para outra, como
doações e remessas de dólares,
sem contrapartida de serviços ou
bens) teve resultado positivo de
US$ 108 milhões no mês, aci-
ma do resultado de igual perío-
do do ano passado, que ficou em
US$ 12 milhões.

A conta de serviços (viagens
internacionais, transporte, alu-
guel de investimentos, entre ou-
tros) apresentou saldo negativo
de US$ 2,659 bilhões no mês
passado, contra US$ 2,841 bi-
lhões, em janeiro de 2019.

Em janeiro, as despesas de
brasileiros em viagem ao exte-

rior totalizaram US$ 1,438 bi-
lhão, resultado menor do que em
igual mês de 2019, de US$
1,689 bilhão. Ao serem consi-
deradas as receitas de estrangei-
ros no Brasil e as despesas dos
brasileiros no exterior, a conta
de viagens registrou déficit de
US$ 857 milhões, em janeiro, o
menor déficit para o mês desde
janeiro de 2016 (US$ 190 mi-
lhões).

A redução dos gastos de bra-
sileiros no exterior, e por con-
sequência, do saldo negativo da
conta de viagens internacionais,
é explicada pelo dólar mais
caro: em janeiro de 2019, a taxa
média estava em R$ 3,74, en-
quanto no mês passado, chegou
a R$ 4,15, com alta de 10,9%.
“Isso torna os gastos dos turis-
tas brasileiros maiores e com
isso há uma tendência de redu-
ção nas despesas”, Rocha.

Segundo Rocha, a previsão é
de que a redução nas despesas
dos brasileiros e do saldo da
conta de viagens continue a
ocorrer neste mês. Em feverei-
ro, até o último dia 19, as recei-
tas de estrangeiros em viagem no
Brasil chegaram a US$ 316 mi-
lhões e as despesas totalizaram
US$ 678 milhões, com saldo ne-
gativo em US$ 362 milhões. “Es-
tamos caminhando para ter uma
redução adicional no déficit de
viagens internacionais no mês de
fevereiro”, disse. Segundo Ro-
cha, a vinda de estrangeiros para
o carnaval no Brasil afeta o re-
sultado da conta de viagens, mas
o “efeito da despesa [de brasilei-
ros no exterior] é mais forte”.

Em janeiro, o investimento
direto no país (IDP) chegou a

US$ 5,618 bilhões, contra US$
5,828 bilhões em igual mês do
ano passado.

Quando o país registra saldo
negativo em transações corren-
tes, precisa cobrir o déficit
com investimentos ou em-
préstimos no exterior. A me-
lhor forma de financiamento
do saldo negativo é o IDP, por-
que os recursos são aplicados no
setor produtivo.

No mês passado, o IDP não
foi suficiente para cobrir o
déficit  em transações cor-
rentes, mas Rocha afirmou
que a forma mais adequada de
fazer essa comparação é com
períodos mais longos. Ele
destacou que em 12 meses,
o IDP chegou a US$ 78,4 bi-
lhões (4,26% do Produto In-
terno Bruto - PIB – soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país), enquanto o
déficit em transações correntes
ficou em US$ 52,3 bilhões
(2,85% do PIB).

“Os investimentos diretos
ainda superam por larga mar-
gem as transações correntes e
garantem um financiamento
estável do balanço de paga-
mentos”, disse. Rocha expli-
cou que esses investimentos
são importantes para o país
por contribuir para ampliar a
capacidade produtiva e tam-
bém por melhorar a eficiência.

Para fevereiro, a previsão é
que o IDP chegue a US$ 6,1 bi-
lhões. Neste mês, até o dia 19,
o IDP estava em US$ 4,4 bi-
lhões. E o déficit em transa-
ções correntes deve ficar em
US$ 4 bilhões, neste mês.
(Agência Brasil)

Ipea prevê crescimento maior
do PIB do setor agropecuário

O Produto Interno Bruto
(PIB) do setor agropecuário no
país deve apresentar crescimen-
to maior do que o previsto para
2020. A estimativa é do Institu-
to do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), que re-
visou as previsões para este ano.

De acordo com estudo divul-
gado na sexta-feira, (21), para
2020 o PIB do setor deve ter alta
que de 3,4% a 4,15%, com base
em projeções do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) e da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Co-
nab). A estimativa anterior do
Ipea era de crescimento de 3,2%
a 3,7%, respectivamente.

De acordo com o Ipea, a alta
nos cenários para a safra 2019/
2020 representa forte aceleração
da atividade do setor em relação
ao ano passado, quando o cresci-
mento foi de 0,7%, de acordo
com a estimativa do instituto.
Segundo o estudo, nos dois ce-
nários, o componente que mais
deve contribuir positivamente
para esse resultado é a lavoura. A
estimativa é que a lavoura cresça
acima de 3,9% devido principal-
mente ao crescimento esperado
nas produções de soja e café.

No caso da soja, que é o de
maior peso na lavoura, as previsões
indicam que a produção deste seg-
mento deve crescer entre 7,1% (se-
gundo a Conab) e 8,7% (de acordo
com o IBGE). Aliado a isso, é es-

perada uma alta de dois dígitos na
produção de café, 13,1%.

Para a pecuária, as estimati-
vas indicam um crescimento de
3,5% neste ano. O destaque fica
com a produção de suínos, com
alta de 4,5%. O segmento de
bovinos deve apresentar cresci-
mento de 3,5% e a de aves, 2,1%.

Coronavírus
O Ipea chama a atenção para a

possibilidade de um efeito da epi-
demia de coronavírus na China so-
bre a demanda por produtos agro-
pecuários, apesar do efeito espe-
rado não ser significativo sobre a
produção de soja devido ao fato de
a cultura já ter iniciado a colheita.
No caso da carne bovina, que pos-
sui uma produção mais dinâmica,
o impacto potencial pode ser mai-
or. A soja, ao lado da carne, é um

dos principais itens na pauta de ex-
portações para a China.

Para o diretor de Estudos e
Políticas Macroeconômicas do
Ipea, José Ronaldo de Castro
Souza Júnior, a epidemia do co-
ronavírus pode afetar o PIB do
setor. “Os efeitos econômicos
do coronavírus podem represen-
tar um risco para as projeções
do PIB agropecuário, uma vez
que a demanda externa por car-
nes e, por consequência, a pro-
dução interna podem ser afeta-
das”, disse o diretor para quem
um possível efeito negativo não
deve recair sobre a produção da
carne suína para a exportação
devido a China ainda sofrer as
consequências da peste suína
africana sobre seus rebanhos.

O estudo aponta ainda o re-
cente acordo Estados Unidos-

China como outro fator que pode
afetar o PIB agropecuário, espe-
cialmente no que diz respeito à
soja. Além da soja ser o principal
produto agroindustrial exportado
pelo Brasil, o país é o maior ex-
portador mundial, com participa-
ção crescente no mercado inter-
nacional. Esse crescimento vem
ocorrendo não só pelo aumento
da produção, mas também pela
guerra comercial entre os Esta-
dos Unidos e a China, que tirou
os americanos da liderança.

Quase 90% da soja importa-
da pela China é proveniente dos
EUA (35%) e Brasil (55%). O
acordo prevê um aumento de
192% das importações de soja
dos EUA para a China em 2020
e de 258% em 2021 (na compa-
ração com 2019).

“Essa meta é claramente in-
viável, pois representaria um
volume maior do que toda a soja
produzida nos Estados Unidos atu-
almente. Ainda assim, haverá uma
pressão muito forte no sentido de
ampliar fortemente as exporta-
ções de soja norte-americanas
para a China, certamente deslocan-
do os principais fornecedores.
Por se tratar de uma commodity,
é sempre possível realocar a oferta
brasileira para outros mercados
que deixariam de ser atendidos
pela soja dos EUA - com todas as
dificuldades de redefinições lo-
gísticas e contratuais envolvidas)”,
diz o Ipea. (Agência Brasil)
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Consumo das Famílias ficou
em 89,4 pontos em fevereiro

O Índice de Consumo das Fa-
mílias (ICF – RJ) ficou em 89,4
pontos em fevereiro, o que sig-
nifica alta de 6,4 pontos em rela-
ção ao mês anterior. De acordo

com a Federação do Comércio do
Rio de Janeiro (Fercomércio
RJ), com este nível foram devol-
vidas as quedas registradas em
dezembro e janeiro.

O índice de 89,4 pontos em
fevereiro é também 0,5 ponto
abaixo do alcançado no mesmo
mês de 2019. O levantamento
foi realizado pelo Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Análi-
ses (IFec RJ), apurado pela Con-
federação Nacional do Comér-
cio (CNC).

Ainda conforme os cálculos,
a média móvel de três meses
teve leve melhora, enquanto a
média móvel de 12 meses ficou
estável.

Segundo o Instituto Feco-
mércio, na variação mensal, me-
tade do crescimento do índice se
deve ao comportamento de itens
ligados ao crédito, como a com-
pra a prazo, a perspectiva de con-
sumo e o momento para duráveis.
Para o Instituto, em parte, isso
pode ser resultado da queda da
taxa de juros do crédito livre para
pessoa física. Pelos dados da en-
tidade, entre julho e dezembro,
houve redução aproximada de 5
pontos percentuais.

A estimativa do IFec RJ, o
ano de 2020 não contará com es-

tímulos adicionais à demanda
privada como ocorreu em 2019,
quando o governo federal libe-
rou o acesso aos recursos do
PIS-PASEP e FGTS. “Por esta
razão, a recuperação da confian-
ça será ainda mais importante
para que a diminuição da taxa de
juros se transforme de fato em
ampliação da demanda agregada”,
explicou a Fecomércio RJ.

Com relação à recuperação da
confiança no estado do Rio de
Janeiro, a avaliação da entidade é
que dependerá de dois fatores
relevantes para a economia flu-
minense. Uma diz respeito ao
desdobramento da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade
4917, que será julgada no dia
24 de abril pelo Supremo Tri-
bunal Federal que trata da mo-
dificação das regras de distri-
buição dos royalties e da parti-
cipação especial dos estados
brasileiros. A outra é a perma-
nência ou não do estado do Rio
no regime de recuperação fis-
cal, que será definida em setem-
bro deste ano. (Agência Brasil)

O Grupo CCR venceu o lei-
lão de concessão do trecho sul
da BR-101, em Santa Catarina. O
grupo ofereceu a menor tarifa de
pedágio, R$ 1,97012, com
62,04% de deságio sobre a tarifa
máxima de R$ 5,19.

Foram concedidos 220 qui-
lômetros entre os municípios de
Paulo Lopes (SC) e a divisa com
o estado do Rio Grande do Sul,
passando pelos municípios cata-
rinenses de Paulo Lopes, Garo-
paba, Imbituba, Laguna, Pescaria
Brava, Capivari de Baixo, Tuba-
rão, Treze de Maio, Sangão, Iça-
ra, Jaguaruna, Criciúma, Maraca-
já, Araranguá, Sombrio, Santa
Rosa do Sul e São João do Sul.

O primeiro leilão de rodovi-
as deste ano foi elaborado pela
Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), do Ministé-
rio da Infraestrutura, e a Secreta-
ria do Programa de Parcerias de
Investimento (PPI), e realizado
nesta sexta-feira (21), na B3, em
São Paulo, e durou pouco mais
de 20 minutos.

Foram apresentadas três pro-
postas. A da CCR; a do Consór-
cio Way-101, que ofereceu R$
4,35985 de tarifa, com deságio
de 16%, e a da EcoRodovias, que
apresentou tarifa de R$ 2,51016,
com 51,63% de deságio.

O ministro da Infraestrtura,
Tarcíso de Freitas, presente no
leilão, junto com diretores da
CCR, bateu o martelo em favor
da CCR ao fim do certame. Em
vídeo publicado nas redes soci-
ais, o ministro destacou que o
contrato estabelece mecanismos
de aportes extras, que garantem
capital suficiente para os inves-
timentos mesmo com a aplicação
de uma tarifa baixa.

Para o empreendimento, es-
tão previstos R$ 3,376 bilhões
em investimentos, e a estimativa
de R$ 3,99 bilhões para custos
operacionais - conservação, ope-
ração e monitoramento - nos 30
anos de duração da concessão.

CCR vence leilão de concessão
do trecho sul da BR-101

De acordo com o diretor de
Negócios da CCR, Eduardo Ca-
margo, o lance da companhia foi
responsável e feito com muita
segurança, porque a empresa já
estuda o projeto há um ano. O
consórcio já opera na Região Sul
por meio da Via Sul e a ideia é
incorporar todas as sinergias pos-
síveis com a nova concessão.

“E existe também a questão
de que a região ali cresce com
elasticidade diferente do restan-
te do país. Nós, obviamente, co-
locamos isso nas nossas proje-
ções de tráfego. Essa é uma com-
binação de sinergia com a con-
cessão existente e os aprendiza-
dos que vimos tendo ao longo dos
anos”, disse.

Camargo ressaltou que a
CCR tem muito interesse em ou-
tras possíveis concessões do go-
verno. “O objetivo da CCR é o de
crescimento. Temos alguns con-
tratos que estão próximos de seu
vencimento, então tem um traba-
lho grande de reposição do nos-
so portfólio”.

O ministro de Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, disse
que o leilão de hoje “foi um mar-
co, um leilão muito bom, mais
uma vitória”. O ministro disse
estar tranquilo com relação a essa
concessão, tanto por conta do
desconto obtido, quanto pelo fato
de a empresa ser experiente na
operação de concessões.

“Ser olharmos o contrato, há
um mecanismo de proteção que
são os aportes adicionais. Então
teremos mais de R$ 900 milhões
de aporte adicional entre o
aporte que será feito na assi-
natura do contrato e o que será
feito a partir do momento em
que as praças começarem a
operar. É um mecanismo de
proteção financeira. Na medi-
da em que o desconto é mais
agressivo, o aporte aumenta.
Isso dá o conforto para garan-
tir que os investimentos serão
feitos”, disse. (Agência Brasil)

Citação-Prazo 20 dias - Processo 0423096-25.1990.8.26.0100 (583.00.1990.423096). A Dra. ANA LÚCIA XAVIER 
GOLDMAN, Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz Saber aos Herdeiros Sérgio Ricardo 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NILTON DE BERALDINO, 
REQUERIDO POR ROSA MARIA CARBALLEDA ADSUARA E OUTRO - PROCESSO Nº 1114526-95.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASILIO 
DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 22/07/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de NILTON DE BERALDINO, CPF 011.543.338-41, declarando-o(a) 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Nelson de Beraldino Filho. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
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COMUNICADO 
A empresa ESQUADRIAS RODRIGUES FREITAS EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 56.233.992/0001-51, com sede à Rua Ugo Foscolo, Nº. 36 
- Pq Cocaia Grajaú  São Paulo-SP, solicita o comparecimento do(a) 
funcionário(a) JESSICA SILVA BORGES, CTPS Nº 033992, Série 00343/SP, 
para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que ocorre desde 
06/07/2018. Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego, 
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Covid-19: Brasil fiscaliza entrada
de passageiros de 7 países da Ásia
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O Ministério da Saúde deci-
diu aumentar seu nível de vigi-
lância a respeito de pessoas que
voltem da Ásia com sintomas
semelhantes ao coronavírus. Até
então, pessoas com viagem re-
cente à China que apressentassem
febre e mais um sintoma respira-
tório, como tosse, por exemplo,
eram tratadas como suspeitas de
ter o vírus. A partir desta sexta-fei-
ra, (21), a definição de caso sus-
peito também vale para pessoas
que vierem do Japão, Coreia do
Sul, Coreia do Norte, Singapura,
Vietnã, Tailândia e Camboja e
apresentarem sintomas.

A mudança de parâmetro
ocorreu por conta de um aumen-
to de 14% no número de casos
novos fora da China em apenas
um dia. A Coreia do Sul tem 204
casos confirmados, o Japão tem
107 casos, Singapura tem 85,
Tailândia tem 35 casos, Vietnã
tem 16 e Camboja tem um caso.
A Coreia do Norte, apesar de não
ter nenhum caso confirmado,
também foi incluída na amplia-
ção do ministério por compor a

mesma península que seu vizi-
nho, a Coreia do Sul. No total,
são 76.787 casos em todo o
mundo, com 2.248 mortes, sen-
do 2.144 na China, e 18.864 cu-
rados. Os dados são da Univer-
sidade Johns Hopkins, dos Es-
tados Unidos.

Outra justificativa para a de-
cisão do governo brasileiro é a
chegada do carnaval, período em
que o fluxo de turistas extrangei-
ros aumenta no país. Apesar dis-
so, o governo não tem nenhuma
recomendação para que as pesso-
as evitem viajar para esses países,
com exceção da China. Essa ori-
entação, no entanto, poderá ocor-
rer caso algum dos países insti-
tua regime de quarentena. “Na
China estamos vivendo uma situ-
ação de quarentena. E por isso
recomendamos que não viajasse
para lá se não houvesse uma jus-
tificativa plausível”, disse o se-
cretário-executivo do Ministé-
rio da Saúde, João Gabbardo.

Casos no Brasil
O Brasil tem, atualmente, um

caso considerado suspeito. On-
tem (20) também havia um caso,
de uma criança de 2 anos, de São
Paulo. Esse caso foi descartado,
mas outro, de uma mulher de 21
anos, do Rio de Janeiro, foi in-
cluído. Ela viajou recentemente
à China, a exemplo da maioria
dos casos considerados suspei-
tos. Os exames dessa mulher
estão sendo processados e o re-
sultado deve sair em breve.

Quarentena em Anápolis
As 58 pessoas que estão em

quarentena em Anápolis (GO), na
base aérea da Força Aérea Bra-
sileira (FAB), foram subme-
tidas a mais uma coleta de
exames hoje, 14º dia de qua-
rentena. O prazo para o resul-
tado ser conhecido é de 24
horas a 72 horas. “Estamos
seguindo padrões internaci-
onais de segurança. A partir
de 14 dias, estando clinica-
mente saudáveis, poderão ser
liberados”, disse o secretário
de Vigilância em Saúde (SVS)
do ministério, Wanderson de

Oliveira.
O secretário de Vigilância

em Saúde, Wanderson Kleber
de Oliveira, divulga dados atu-
alizados sobre a situação do
novo Coronavírus no país. - Fa-
bio Rodrigues Pozzebom/
Agência Brasil

O prazo de 18 dias de qua-
rentena, segundo os represen-
tantes do ministério, contem-
plava justamente a coleta de
quatro amostras para exame,
sendo a última no 14º dia, tido
como o último para que o ví-
rus se manifeste após contágio,
e o prazo para o conhecimento
do resultado.

“A FAB vai levar as pessoas
de volta à sua origem. O Mi-
nistério da Defesa vai montar
a logística para transportar as
pessoas onde elas moram no
Brasil. Elas irão em voos da
FAB ou aviões comerciais, mas
tudo será organizado pelo Mi-
nistério da Defesa tão logo os
exames estejam prontos e ne-
gativos”, explicou Gabbardo.
(Agência Brasil)

Defensoria, MP e Cedae divergem
sobre indenização por crise na água

Após cinco reuniões, a De-
fensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro e o Ministério
Público do Estado do Rio de Ja-
neiro não chegaram a um acor-
do com a Companhia Estadual de
Águas e Esgotos (Cedae) de
como deve ser a indenização aos
consumidores da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro que
receberam água com gosto e
cheiro de terra desde o início
de 2020. Com o fim da nego-
ciação, a Defensoria e o MP
ingressaram com uma ação ci-
vil pública para exigir um des-
conto mínimo de 70% na con-
ta de água das pessoas afetadas
pela crise de abastecimento.

Os órgãos fixaram a indeni-
zação devida pela companhia es-
tadual em cerca de R$ 560 mi-
lhões, o que seria equivalente a

pouco mais de R$ 62 para cada
uma das 9 milhões de pessoas
abastecidas pela Estação de Tra-
tamento do Guandu.

A Cedae, entretanto, questi-
ona a utilização desse número,
e fundamenta sua proposta de
indenização afirmando que há
900 mil ligações atendidas pela
Estação de Tratamento do Guan-
du. A companhia propõe que a
indenização seja a metade de seu
faturamento mensal, o que equi-
valeria a R$ 75 milhões - com
um desconto de 50% em cada
conta de água.

Proposta irrisória
Para Defensoria e o Minis-

tério Público, a proposta é irri-
sória, e representaria o paga-
mento de apenas R$ 8 a cada uma
das 9 milhões de pessoas que

receberam a água com altera-
ções. Já a Cedae alega que,
como são apenas 900 mil liga-
ções, o desconto médio por
conta de água vai chegar a R$ 83.

Para fundamentar o número
de 9 milhões de pessoas atendi-
das pela ETA Guandu, a Ação
Civil Pública cita uma nota téc-
nica divulgada por pesquisado-
res da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e uma apresen-
tação do ex-presidente da Ce-
dae Hélio Cabral, na Assem-
bleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.

“Importante frisar que uma
mesma ligação em um prédio ou
conjunto habitacional, por
exemplo, pode atender centenas
de pessoas. Por esta razão, en-
tendemos por justo que o cálcu-
lo seja feito individualmente”,

ponderou a Defensoria Públi-
ca em nota distribuída na sex-
ta-feira, (21) à imprensa. Já a
Cedae disse, também por meio
de nota, que os cálculos apre-
sentados pela Defensoria “con-
tinham graves incorreções, por
desconhecimento da realidade
da companhia, inviabilizando,
assim, o acordo”.

O gosto e o cheiro de terra
na água fornecida pela Cedae
foram causados pela presença de
geosmina, uma substância pro-
duzida por algas, que não é con-
siderada prejudicial à saúde, se-
gundo a companhia estadual.
Apesar disso, o incomodo gerou
uma corrida aos supermercados
para a compra de água mineral,
e elevou os preços do produto
na região metropolitana. (Agên-
cia Brasil)

Militares das Forças Armadas fazem
policiamento nas ruas de Fortaleza

Os militares das Forças Ar-
madas e já atuam no policiamen-
to nas ruas e avenidas de Forta-
leza. A presença de tropas fede-
rais foi uma solicitação do go-
vernador Camilo Santana ao go-
verno federal, que decretou a
Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) no Ceará.

“Acabo de receber telefone-
ma do ministro da Secretaria de
Governo da Presidência da Re-
pública, general Luiz Eduardo
Ramos, informando que o pre-
sidente acaba de atender a nossa
solicitação autorizando o em-
prego das Forças Armadas para
a Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) no Estado do Ceará”, pu-
blicou em suas redes sociais o
governador.

Segundo Camilo Santana, a
solicitação foi feita por meio do
ofício nº 58/2020. “Já havia sido

autorizada também a presença da
Força Nacional, aqui no estado,
para atuar em conjunto com nos-
sas forças de segurança. Todo o
esforço será feito para garantir
a proteção dos nossos irmãos e
irmãs cearenses. Agradeço ao
presidente Jair Bolsonaro pelo
apoio do governo federal neste
momento”.

A GLO foi estabelecida em
cumprimento ao Decreto nº
10.251, de 20 de fevereiro de
2020, envolvendo o emprego de
efetivos das Forças Armadas e
dos órgãos de segurança públi-
ca federais, estaduais e munici-
pais, segundo nota do Ministé-
rio da Defesa.

“A operação tem por finali-
dade a preservação da ordem
pública e a incolumidade das
pessoas e do patrimônio, contri-
buindo para o restabelecimento

das condições de normalidade no
Estado do Cearaì, com foco no
município de Fortaleza. Por
meio de atividades de patrulha-
mento ostensivo, com revista de
veículos e pessoas, e utilização
das medidas necessárias para o
êxito da operação”, informou o
ministério.

A Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social do Es-
tado do Ceará disse, por meio de
nota, que tem priorizado as
ações na proteção da população
cearense para “restabelecer a
ordem pública evitando atos de
vandalismo e outras condutas de
insubordinação por parte de mi-
litares no Ceará”. Até o momen-
to, quatro policiais militares es-
tão presos e vão responder por
atos criminosos.

A Polícia Civil informou que
até essa quinta-feira (20), pelo

menos 300 Inquéritos Policial
Militar (IPM) haviam sindo ins-
taurados na Controladoria Geral
de Disciplina dos Órgãos de Se-
gurança Pública e Sistema Peni-
tenciário para investigar atos de
indisciplina e vandalismo. “To-
dos os investigados sofrerão as
punições previstas em lei e se-
rão excluídos da folha de pa-
gamento deste mês pela Secre-
taria de Planejamento e Gestão.
Os militares que abandonarem
o serviço sofrerão as mesmas
sanções”.

Algumas cidades do ceará,
entre elas, Milagres, Forquilha,
Canindé e Paracuru, as prefei-
turas anunciaram a suspensão
dos eventos carnavalescos. Os
prefeitos alegam a falta de se-
gurança por causa da paralisa-
ção dos policiais militares.
(Agência Brasil)

Em alta pelo quinto dia se-
guido, o dólar voltou a fechar
no maior valor nominal desde
a criação do real. Nesta sexta-
feira (21), o dólar comercial
encerrou a sessão vendido a R$
4,393, com pequena alta de R$
0,001 (+0,04%).

A divisa operou em alta du-
rante toda a sessão. Pressiona-
da por grandes compradores
que queriam antecipar pagamen-
tos para o exterior antes do fe-
riado de carnaval, a cotação che-
gou a atingir R$ 4,404 na máxi-
ma do dia, por volta das 9h30
da manhã. A divisa continuou a
operar acima de R$ 4,40 até o
início da tarde, quando desace-
lerou e caiu para R$ 4,37.

No restante da tarde, o dó-
lar oscilou até fechar próximo
da estabilidade. Desde o come-
ço do ano, o dólar acumula va-
lorização de 9,47%. O euro

Saiba os cuidados que o folião
 deve ter no carnaval

Já é carnaval! São quatro dias
de festa, no mínimo. Haja prepa-
ro físico e disposição. O folião
deve ficar atento à saúde e à segu-
rança na hora de pular carnaval.

 “Resistência muscular é im-
portante”, diz o educador físico,
Marcos Medeiros. Então se você
é sedentário, nada de ficar pulan-
do o dia todo atrás do trio elétri-
co ou nos blocos de rua.

O ortopedista Serafim Costa
chama a atenção para o tipo de
calçado ideal para o carnaval. O
tênis diminui o impacto nas arti-
culações de sustentações. “O cal-
çado deve ser confortável, que não
aperta os pés. O solado funciona
como amortecedor. Então, se
você usar um tênis, o melhor é
aquele de corrida, que amortece
o impacto. Aquele tênis com so-
lado mais fininho não é ideal. Usar
sandálias rasteiras não é uma boa
ideia porque o impacto é maior. É
melhor usar sandálias com sola-
do mais fofo”, explica Costa. So-
bre sapatos com salto, “quanto
mais alto o salto, maior a possibi-
lidade de você desequilibrar e tor-
cer o pé e o tornozelo”, acrescen-
ta. Outra dica do ortopedista e
dosar a brincadeira. Quem extra-

polar os limites pode desenvolver
dores musculares e processos in-
flamatórios nos tendões, e com-
prometer o pós-carnaval. “Quando
estiver em casa, para descansar,
coloque as pernas inclinas para
cima e repouse”, finaliza Costa.

“É muito importante a parte da
hidratação. Beber água, água de
coco e isotônico. Isso ajuda mui-
to entre o intervalo das bebidas
[alcoólicas], entre uma cerveja e
umaa caipirinhas”, aconselha a
nutricionista Priscila Correa.

Durante o carnaval, o folião
tem um maior gasto energético. A
nutricionista Karine Bello dá al-
gumas dicas para o folião curtir o
carnaval com energia e saúde. Ka-
rine diz que alguns foliões esque-
cem de se alimentar. “É importante
o folião estar atento ao café da
manhã, almoço, lanche, jantar. Pa-
rar para essas refeições para que
consigam brincar o carnaval até o
final”, lembra a nutricionista. A re-
comendação é ingerir alimentos
leves, produtos integrais, cereais
e frutas. Melão, abacaxi e melan-
cia podem ajudar na hidratação.
Karine também recomenda evitar
os energéticos.

Mas cuidado com o local onde

vai comprar o alimento. Consumir
produtos e bebidas clandestinos na
rua pode provocar intoxicação ali-
mentar. Na hora de comprar esses
produtos, o ideal é conferir as
condições de higienização, emba-
lagem, refrigeração do produto e
verificar se há nos rótulos o selo do
Serviço de Inspeção Federal (SIF),
dos municípios (SIM) ou estados
(SIE). É importante também pres-
tar atenção se existe um funcioná-
rio exclusivo para manusear dinhei-
ro, para não haver a contaminação
cruzada. Além de intoxicações ali-
mentares, ingerir alimentos de ori-
gem animal não fiscalizados pode
ser a porta de entrada para doenças
transmitidas dos animais aos ho-
mens, as chamadas zoonoses, como
tuberculose e brucelose, além de
outras enfermidades.

Os jovens com menos de 18
anos não devem consumir qual-
quer quantidade de bebidas alco-
ólicas. No Brasil, a venda desse
tipo de bebida é proibida para essa
faixa etária.

O cirurgião cardiovascular
José Lima Oliveira Júnior alerta
para o coquetel da morte. “Se a
combinar estimulante sexual,
energético e bebidas destiladas,

ela passa a ingerir um coquetel de
morte. Aumenta muito o risco de
infarto e morte súbita”, afirma o
médico.

“Nesta época do ano, as pes-
soas se alimentam mal, ficam lon-
gos períodos de exposição ao sol
e não se hidratam e se excedem na
ingestão de bebidas alcoólicas.
Muitas vezes com isso elas acabam
sobrecarregando o sistema cardi-
ovascular, elas acabam se expondo
a um risco mais elevado de ter al-
gum evento cardiovascular agudo
e pode levar a vida dela a risco e
levar à morte por arritmia cardíaca
ou infarto do miocárdio”, afirma.

O médico explica que os ener-
géticos têm uma quantidade mui-
to grande de cafeína, que é uma
substancia estimulante, que a cur-
to prazo aumenta as pressões car-
díaca e pressão arterial, e essa
combinação aumenta o risco de
infarto. “Então essa combinação
é extremamente perigosa”, alerta
José Lima.

O uso do preservativo é reco-
mendado para evitar a gravidez e
infecções sexualmente transmis-
síveis (ISTs), como HIV, HPV, sí-
filis, gonorreia e hepatites B e C.
(Agência Brasil)

Capes anuncia novas regras
para bolsas de pós-graduação

Dólar fecha próximo da
estabilidade, mas volta a

registrar recorde
comercial fechou o dia vendi-
do a R$ 4,763, com alta de
0,48%.

O Banco Central (BC) não
tomou novas medidas para se-
gurar a cotação. Hoje, a auto-
ridade monetária leiloou US$
650 milhões para rolar (reno-
var) contratos de swap cambi-
al – que equivalem à venda de
dólares no mercado futuro –
com vencimento em abril. O
leilão faz parte da rolagem de
US$ 13 bilhões de swap que
venceriam daqui a dois meses.

No mercado de ações, a
sessão foi novamente marcada
pela turbulência. O índice Ibo-
vespa, da B3 (antiga Bolsa de
Valores de São Paulo), encer-
rou esta quinta-feira aos
113.681 pontos, com recuo de
0,79%. Esse foi o segundo dia
seguido de recuo no indicador.
(Agência Brasil)

Cursos de mestrado e dou-
torado poderão perder até 10%
ou ganhar mais 30% do número
de vagas de bolsas de estudo com
o modelo unificado de distribui-
ção anunciado pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes). O
novo modelo leva em conside-
ração fatores como o desempe-
nho acadêmico e o Índice de De-
senvolvimento Humano Munici-
pal (IDHM) do local onde o cur-
so é oferecido.

Trata-se de um modelo iné-
dito. Esta é a primeira vez que a
Capes estabelece regras unifica-
das para concessão de bolsas de
pós-graduação. Em entrevista à
Agência Brasil, o ex-presidente
da Capes Anderson Ribeiro Cor-
reia havia antecipado, no ano
passado, detalhes do modelo de
distribuição que estava sendo es-
truturado pela autarquia. Esta é
a primeira vez que a Capes esta-
belece regras unificadas para
concessão de bolsas de pós-gra-
duação. Divulgado pela Capes, o
modelo será implementado de
forma gradativa. As portarias de
regulamentação foram publica-
das na sexta-feira, (21) no Diá-
rio Oficial da União.

Os estudantes que já têm bol-
sas de estudo não serão atingidos.
As regras valem apenas para as
vagas que não estiverem em uso.
As bolsas cuja conclusão da pes-
quisa está prevista para este ano
estarão sujeitas às novas regras.

Atualmente, as universidades
e os programas de pós-gradua-
ção podem remanejar a quanti-
dade de bolsas que têm à dis-
posição. Se um bolsista con-
clui a pesquisa, o valor que ele
recebia (bolsa) é repassado
para um novo estudante do
mesmo programa. Agora, as
bolsas serão redistribuídas e
aquelas que forem desocupa-
das serão remanejadas entre as
instituições e os programas de
acordo com os novos critérios
estabelecidos pela Capes. Não
irão permanecer necessariamen-
te no mesmo programa.

A Capes separou os progra-
mas de pós-graduação em três
classificações, chamadas de co-

légios: Ciências da Vida, Huma-
nidades e Ciências Exatas, Tec-
nológicas e Multidisciplinar.

Para a distribuição, será con-
siderada a nota obtida pelo cur-
so em avaliações conduzidas
pela Capes, de modo que, quan-
to mais elevada for a nota obtida
pelo curso maior será o número
de bolsas a que ele terá direito,
valorizando o mérito acadêmico.

Será também considerado o
número de estudantes concluin-
tes ou titulados por curso, com-
parando o número médio de ti-
tulados, no período de 2015 a
2018, com a média de titulados
do colégio ao qual pertence.

Outro critério a ser levado
em consideração será o Índice
de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM). No cálculo
para a concessão, cursos locali-
zados em cidades com IDHM
mais baixo, pontuarão mais do
que cursos localizados em cida-
de com maiores IDHM, o que
dará certa vantagem aos municí-
pios com menor IDHM na dis-
tribuição das bolsas.

De acordo com portarias pu-
blicadas pela Capes, com esses
critérios, cursos pior avaliados
poderão perder até 10% das bol-
sas que possuem atualmente.
Aqueles melhor avaliados pode-
rão ter um incremento de até
30% no número atual de bolsas.
Tratam-se dos cursos com notas
6 e 7 na avaliação da Capes, cuja
nota máxima é 7.

As regras valem para os anos
de 2020 e 2021 para os Progra-
ma de Demanda Social (DS),
Programa de Excelência Acadê-
mica (PROEX), Programa de
Suporte à Pós-Graduação de Ins-
tituições de Ensino Particulares
(PROSUP) e Programa de Su-
porte à Pós-Graduação de Insti-
tuições Comunitárias de Ensino
Superior (PROSUC).

Por meio deles, a Capes con-
cede 81,4 mil bolsas a estudan-
tes de 5,7 mil cursos de mestra-
do e doutorado, em todas as uni-
dades da Federação. Atualmen-
te, os bolsistas de mestrado re-
cebem, por mês, R$ 1,5 mil e os
de doutorado, R$ 2,2 mil.
(Agência Brasil)



São Paulo, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020 Página 5Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

MOINHO PROGRESSO S/A
CNPJ: 60.866.688/0001-19

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência as determinações legais e estatutarias, apresentamos-lhes o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Estamos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.                                                                                                                                                      A Diretoria

Balanço Patrimonial - Período : 01/01 a 31/12
Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 15.708.184,68 14.844.194,67
Disponível 13.096.453,49 12.421.262,25
*Caixa 192.372,73 285.596,99
*Bancos 13.896,43 136,88
*Aplicações Financeiras 10.981.297,69 10.486.940,30
*Aplicações Fundos Investimentos 1.908.886,64 1.648.588,08
Direito Realizáveis Curto Prazo 2.611.731,19 2.422.932,42
*Contas Correntes 2.589.919,10 2.083.322,91
*Adiantamento a Fornecedores 4.756,30 4.964,64
*Impostos e Contribuições a Recuperar 17.055,79 332.444,12
*Titulos e Contas a Receber 0,00 2.200,75
Ativo Não Circulante 9.692.287,41 9.856.196,02
Despesas Pagas Antecipadamente 13.460,27 13.460,27
Investimentos 736.084,59 736.084,59
Imobilizado 16.090.712,01 16.214.160,83
*Depreciações Acumuladas (7.147.969,46) (7.107.509,67)
Total do Ativo 25.400.472,09 24.700.390,69

Passivo e Patrimônio Liquido 2019 2018
Passivo Circulante 254.935,45 149.344,82
Créditos Privilegiados 193.945,75 80.773,99
*Obrigações Tributárias 168.900,47 67.198,22
*Impostos Retidos a Recolher 25.045,28 13.575,77
Contas a Pagar 172,28 30.212,63
Fornecedores 60.817,42 38.358,20
Passivo Não Circulante 772.988,70 772.988,70
Receita de Exercícios Futuros 772.988,70 772.988,70
Património Líquido 24.372.547,94 23.778.057,17
Capital Social 23.500.000,00 23.500.000,00
*Reserva Legal 126.743,78 122.102,98
*Reservas de Lucros 745.804,16 155.954,19

Total Passivo e Patrimônio Liquido 25.400.472,09 24.700.390,69

Demostração do Resultado do Exercício - Período de 01/01 a 31/12
Descrição 2019 2018
Receitas Brutas 3.477.066,56 3.250.250,61
Deduções (321.628,66) (300.648,17)
Custos (1.104.742,01) (1.221.064,23)
=Lucro Bruto 2.050.695,89 1.728.538,21
Despesas Gerais (316.429,22) (287.328,70)
Despesas Administrativas (2.032.840,00) (2.377.839,09)
Outras Despesas Operacionais (99.788,52) (19.246,74)
Outras Receitas Operacionais 67.913,22 58.154,57
Outras Receitas 365.881,27 0,00
Outras Despesas (29.500,00) (59.000,00)
Despesas Tributárias (108.549,68) (68.389,79)
=Prejuízo antes das receitas e
despesas financeiras (102.617,04) (1.025.111,54)

Receitas Financeiras 1.266.902,49 1.207.472,51
Despesas Financeiras (2.066,74) (12.127,68)
=Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.162.218,71 170.233,29
Contribuição Social (156.633,87) (26.845,76)
Imposto de Renda (411.094,07) (50.571,55)
=Lucro líquido das operações
continuadas 594.490,77 92.815,98

=Lucro Liquido do Período 594.490,77 92.815,98
=Lucro 594.490,77 92.815,98

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Lucros ou Patrimônio Líquido Patrimônio Demonstração

Capital Social Reservas de Prejuízos do Sócio da Líquido Resultado
Integralizado Lucros Acumulados Controladora Consolidado Abrangente Total

Saldo em 31/12/2018 23.500.000,00 122.102,98 155.954,19 23.778.057,17 23.778.057,17  0,00
Lucro Líquido do Período 0,00 0,00 594.490,77 594.490,77 594.490,77 594.490,77
Resultado Abrangente Total 0,00 0,00 0,00 594.490,77 594.490,77 0,00
Constituição de Reserva 0,00 4.640,80 (4.640,80)  0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 23.500.000,00 126.743,78 745.804,16 24.372.547,94 24.372.547,94 594.490,77

Fluxo de Caixa Originados de: 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício/ período 594.490,77 92.815,98
Ajustes para conciliar o resultado às
disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais

Depreciação e amortização 40.459,79 46.712,37
Resultado na venda de ativos permanentes (336.381,27) 59.000,00
Redução Variações nos ativos e passivos
Aumento em contas a receber (188.798,77) -
Redução em outras contas a receber - (232.039,93)
Aumento em fornecedores  22.459,22 (26.894,69)
Redução em contas a pagar e provisões (30.040,35) (20.745,53)
Aumento outras obrigações 113.171,76 -
Redução outras obrigações - (286.323,56)

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Modo Indireto - Período: 01/01 a 31/12 - Valores em R$
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais: 215.361,15 -

Redução outras contas - (26.340,62)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades operacionais: - (393.815,98)

Compras de imobilizado  (2.669,91) 0,00
Recebimentos por vendas de ativos
permanentes 462.500,00 3.000,00

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de investimentos: 459.830,09 3.000,00

Aumento nas Disponibilidades  675.191,24 -
No início do período 12.421.262,25 12.812.078,23
Redução nas Disponibilidades - (390.815,98)
No final do período  13.096.453,49 12.421.262,25

Notas Explicativas -Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
1 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis-
lação societária, pronunciamentos técnicos do Comite de Pronunciamento
Contábeis-CPC. As demonstrações financeiras estão de acordo com as
alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09. 2) O balanço
patrimonial esta apresentado na forma de ativos e passivos circulantes e
não circulantes, além do patrimônio líquido. 3 - As Receitas e Despesas
foram registradas segundo o regime de competência, o saldo de lucros
acumulados foi transferido para o subgrupo reserva de lucros, o qual sua
destinação final ficará a cargo da administração da sociedade. 4 - As
depreciacões foram calculadas em R$, de acordo com a legislacão vigen-
te. 5 - O Capital Social esta representado por 2.000.000 ( dois milhões) de
ações ordinárias, ou comuns, nominativas, sem valor nominal.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.
A Diretoria

Diretor Presidente - Renato Ragazzini - CPF: 007.560.838-34
Diretor - Rodrigo Goetschi Gentil - CPF: 141.923.988-00

Contador: José Aparecido Valentim Bastos - CT CRC: 1SP122440/O-0

INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS 

 E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGE Realizada em 11 de Fevereiro de 2020

CNPJ/MF nº 33.113.310/0001-71  | NIRE 35300533542

1. Data, Horário e Local: Realizada em 11/02/2020, às 10:00, na sede social da Infraestrutura, Investimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”), localizada em Marília - SP, na Avenida das Esmeraldas, 3.895, Bloco I, 
Praga Central, Torre Nova York, sala 206, CEP 17.516-000. 2. Presença: Presente a totalidade dos acionistas 
votantes da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Felipe Andrade Pinto, e o Sr. 
Roberto Lucio Cerdeira Filho como secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i)
constante das Deliberações da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 

bem como do Termo de Posse do Sr. Roberto Lúcio Cerdeira Filho como membro do Conselho de Administra-
(ii)

do artigo 9º do estatuto social da Companhia, na assembleia geral extraordinária de acionistas da Infraestru-

-

Infraestrutura, nos termos da Lei nº 12.431, de 24/06/2011, conforme alterada (“Lei nº 12.431”), por meio da 

-

-

(iii)
-

(iv)
(v)

(vi)
e (vii)

-
mentos a tais instrumentos ou documentos que deles derivem, bem como a outorga de procurações no âm-

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, 
após debates e discussões, os presentes resolveram: 5.1. 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13/01/2020, às 17:00 horas, o qual, por um 

-

das Deliberações da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13/01/2020, às 
5.6. Eleger como membros efetivos do 

(i) Roberto Lúcio Cerdeira Filho, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, RG nº 62.681.473 (SSP/SP), CPF/ME sob o nº 025.442.747-27, 

01453-000, (ii) Felipe Andrade Pinto, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19539016 (SSP/

(iii) Márcia Maria Ferraresi, brasileira, casa-

(iv) Bruno Pessoa 
Serapião, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 428.280 (MAER/RJ), CPF/ME sob o nº 162.746.258-95, re-

01453-000, (v) David Casimiro Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 3.015.865 (SSP/SP), CPF/ME 

5.6.1. Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, indicam o Sr. Felipe Andrade Pinto
5.6.2.
dos respectivos termos de posse que constam do Anexo I a esta ata. 5.6.3.

Felipe Andrade Pinto, na qualidade de Presidente, 
e Roberto Lúcio Cerdeira Filho, Márcia Maria Ferraresi, Bruno Pessoa Serapião e David Casimiro Mo-
reira -

-
dos. 5.2.

-
ços Restritos, da Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A.”, a ser celebrada entre a Emissora e o 

(i) Número da 
Emissão. (ii) Valor Nominal Unitário 
e Valor da Emissão.

(iii) Quantidade de Debêntures e Número de Séries.
(iv) Data de Emissão, Prazo e Data de Vencimento. 

-

de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, e observada a possibilidade de alte-

-
(v) Tipo, Conversibilida-

de, Permutabilidade e Espécie.

do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, conforme as garantias reais a serem constituídas pela 
Companhia nos termos do item (vii) abaixo. (vi) Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures 

em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures, conforme as De-
bêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3. (vii) Garantias Reais.

-
mais obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na Escritura de Emis-

-
mente incorrido pelo Agente Fiduciário diretamente em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras 

-

Emissora (“Obrigações Garantidas”), a Companhia se comprometerá a outorgar as seguintes garantias: (i) 
(viii) 

Destinação dos Recursos.

rodoviário constituído pelos segmentos rodoviários e acessos que compõe o Lote Florínea-Igarapava, tam-

-

-
vados conforme a Portaria, nos termos da Lei nº 12.431, conforme descritos em relatório a ser fornecido 

(ix) Regime de 
Colocação:

-
-

-
ciadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários, depois de decorridos 90 dias contados da data 

-
(x) Forma e Preço de Subscrição e de Integralização. A inte-

-

-

-
-
-

-
(xi) Atualização Monetá-

ria e Juros Remuneratórios.
-

-
-

-
-

riores à data do Procedimento de Bookbuilding da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Se-

-

-
-

-

-
(xii) Paga-

mento dos Juros Remuneratórios. -

facultativa da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das De-

dos Juros Remuneratórios será realizado em 4 (quatro) parcelas anuais, sempre no dia 15 de março de cada
-

de Pagamento dos Juros Remuneratórios”). (xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures.

ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, e observada a possibilidade de

-

(xiv) Repactuação Programada.

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-
(xv) Encargos Moratórios. Ocorrendo impon-

tualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos Debenturistas nos termos da Escritura

-

-

(xvi) Vencimento Antecipado.

-
-

imediatamente anterior ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme
-

tórios, se houver, de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, na ocorrência de qual-

bem como aos procuradores constituídos pela Emissora, praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e
5.3. Aprovar a outorga, pela

e que venham a ser detidas pela Companhia no capital social da Emissora, incluindo todos os direitos e ativos

-
5.4.

-

termos do Contrato de Garantia Real. 5.5.

compradora, e a Emissora, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual o FIP Pátria se obrigará

-

os termos e condições deste, o que se segue: (i) a totalidade das ações ordinárias, nominativas, sem valor

-

-

-

-
5.6. 

-
5.7. Adicionalmente,

autorizar a Diretoria da Companhia, bem como os procuradores constituídos pela Companhia, a celebrar to-

6. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Marília, 11 de fevereiro de 2020. Mesa: Felipe Andrade

-

Companhia Fechada

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
– CHP, por estar(em) em lugar incerto e não sabido ou presumivelmente se ocultando,
fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). EMILIA EMIKO TOMITA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
MAIOR, PROFESSORA, RG: 15.183.482-9, CPF: 348.973.649-49. Imóvel sito à:
RUA CASTRO ALVES Nº 301, APARTAMENTO Nº 194, 19º ANDAR, EDIFICIO
CIPRESTE, NO 37º SUBDISTRITO ACLIMAÇÃO, SAO PAULO/SP.  Será realizado no
seguinte dia e horário: 1º Público Leilão: Dia: 20/03/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS,
no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO PAULO/SP  e 2º Público Leilão: Dia: 09/
04/2020, DAS 10:00 AS 10:15 HORAS, no(a) RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, SÃO
PAULO/SP, na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação
Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA,  por se acharem vencidas e não pagas as obrigações
pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 102354129802-4, relativo
ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 16º Cartório de
Registro de Imóveis de SÃO PAULO, sob nº 11.198.

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2020
HELIO JOSE ABDOU

Leiloeiro Público Oficial
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. Fones: 11-97334-6595.

SED: 524

21, 22 e 27/02/2020

Alarmes
Monitoramento

24hrs
Câmeras de
Segurança

Pronta Resposta
Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

EUA
encerram
embargo a

carne
bovina in
natura do

Brasil
Depois de mais de dois anos

de embargo, os Estados Unidos
liberaram as compras de carne bo-
vina in natura do Brasil. O anún-
cio foi feito na sexta-feira, (21) pela
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina.

“Hoje recebemos com satisfa-
ção uma notícia esperada por nós
há algum tempo: a reabertura do
mercado de carne bovina in natura
do Brasil para os Estados Unidos.
Uma ótima notícia porque isso traz
a qualificação, a qualidade da car-
ne brasileira reconhecida por um
mercado tão importante como o
mercado americano”, disse a mi-
nistra em vídeo postado na rede
social Twitter.

A liberação ocorre semanas
depois de uma visita de agentes
sanitários norte-americanos ao
Brasil. Durante a visita a Washing-
ton, em março do ano passado, o
presidente Jair Bolsonaro havia
pedido ao presidente Donald
Trump o fim do embargo america-
no à carne bovina in natura brasi-
leira. Uma missão técnica foi envi-
ada pelo governo dos Estados
Unidos em junho do ano passado,
mas manteve o veto. No começo
de 2020, outra comitiva de autori-
dades sanitárias voltou ao Brasil e
anunciou que pretendia reabrir o
mercado em breve.

Pouco depois da Operação
Carne Fraca, que revelou esque-
ma de adulteração em certificados
da carne vendida no mercado in-
terno, os Estados Unidos suspen-
deram a compra de carne fresca do
Brasil, em junho de 2017. Na épo-
ca, o governo norte-americano ale-
gou abcessos no alimento causa-
dos pela vacinação contra febre
aftosa. As exportações de carne
industrializada não foram afetadas.

O governo brasileiro reduziu a
dose da vacina e removeu as subs-
tâncias que provocavam os abces-
sos. Desde então, o Brasil estava
esperando a liberação das expor-
tações para os Estados Unidos. Em
2016, as vendas de carne bovina
fresca brasileira para os Estados
Unidos somaram US$ 284 milhões.
(Agência Brasil)
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Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A.
CNPJ/MF nº 20.280.037/0001-28 - NIRE 35.300.482.271

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7/01/2020.
Data, Horário e Local: Aos 7/01/2020, às 09 hs, na sede social. Convocação e Presença: Totalidade de seu capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos por René Pinto da Silva e secretariados por Ana 
Claudia Marques Spini. Deliberações: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R$489.523.849,00 para R$ 512.989.094,00, dividido em 512.989.094 ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal; um aumento, portanto, no valor de R$23.465.245,00, já desconsiderados os centavos, mediante a emissão de 23.465.245 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo 
iguais as atualmente existentes, ao preço de emissão de R$1,00 por ação. As ações ora emitidas são integralizadas em moeda corrente nacional neste Ato pela única acionista da Companhia, nos termos do 
boletim de subscrição que integra ata como “Anexo I”. Em decorrência da deliberação aqui aprovada, o artigo 4o do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4 – “O 
capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 512.989.094,00, dividido em 512.989.094 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” (ii) Em virtude do acima exposto, o Estatuto Social da Com-
panhia devidamente consolidado passa a vigorar com a redação constante do “Anexo II” à presente Ata. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 7/01/2020. Estatuto Social - Nome e Duração - Artigo 1° - 
Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 
nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Sede Social - Artigo 2 - A Companhia tem sua sede social e foro legal em SP/SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, sala 1, Pinheiros, podendo abrir 
filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria ou da Assembleia Geral. Objeto Social Artigo 3 - A Companhia tem por objeto 
social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior. Capital Social - Artigo 4 - O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 512.989.094,00, dividido em 
512.989.094 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. § 1o - O capital social subscrito e não integralizado pelos acionistas deverá ser pago nos termos e condições estabelecidos nos respectivos boletins 
de subscrição, mediante chamada da Assembleia Geral. Artigo 5 - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social mediante a emissão de até 30.000.000 de novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, por deliberação da Assembleia Geral e independentemente de reforma estatutária, nos termos do Artigo 168 da Lei das S.A. § 1º - Na emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado, 
a Assembleia Geral fixará: (a) a quantidade de ações; (b) o preço da emissão; e (c) as demais condições de subscrição e integralização, nos termos da Lei das S.A. § 2º - O aumento de capital mediante integra-
lização em bens dependerá de aprovação específica da Assembleia Geral, nos termos da Lei das S.A. § 3º - A Companhia também poderá emitir bônus de subscrição, observado o limite do capital autorizado, 
mediante deliberação da Assembleia Geral. § 4º - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Ações Artigo 6 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 
Artigo 7 - Todas as ações da Companhia serão nominativas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro das ações em nome de cada acionista no livro próprio. Assembleia Geral de Acionistas - 
Artigo 8 - Com a competência prevista em lei e neste Estatuto Social, as Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício 
social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 9 - As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer um dos Diretores, que deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário. 
Artigo 10 - Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome no livro próprio com 1 dia útil de antecedência da data designada para a rea-
lização da referida Assembleia Geral. § Único - Os acionistas poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das S.A., devendo apresentar a qualquer um dos Diretores cópia da respectiva 
procuração com pelo menos 1 dia útil de antecedência da data designada para a realização da referida Assembleia Geral. Administração da Companhia - Artigo 11 - A administração da Companhia compete 
somente à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1° -Todos os membros da Di-
retoria tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. § 2° - A Assembleia Geral deverá estabelecer a 
remuneração global dos Diretores e a sua distribuição. Artigo 12 - Além daquelas previstas na Lei das S.A., as seguintes matérias deverão ser objeto de deliberação em Assembleia Geral: (i) fixação da orientação 
geral dos negócios da Companhia e aprovação do plano de negócios, que deverá conter o orçamento e o detalhamento dos objetivos e estratégias de negócios para o período em questão (“Plano”); (ii) fixação 
e alteração da remuneração individual, dos benefícios indiretos e dos demais incentivos dos Diretores, observado o limite global de remuneração estabelecida anteriormente pela Assembleia Geral, (iii) aprovação 
de planos de participação de lucros, bem como estabelecimento de critérios para remuneração e políticas de benefícios dos Diretores e da Companhia; (iv) aquisição ou alienação de participação em outras 
sociedades; (v) determinação do voto da Companhia em qualquer reunião ou assembleia de qualquer sociedade na qual a Companhia detenha participação direta; (vi) chamadas de capital, dentro do limite do 
capital social subscrito; (vii) emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou títulos conversíveis em ações, respeitado o limite previsto no Artigo 5º acima, e determinação dos termos e condições de cada 
emissão; e (viii) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real. Diretoria Artigo 13 - A Diretoria será composta por 2 a 5 Diretores, sem designação específica, acionistas ou 
não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por esse destituíveis a qualquer tempo, sendo todos os Diretores sem designações específicas. § 1° - Os Diretores serão eleitos pelo prazo 
de mandato de 2 anos, sendo admitida a reeleição. § 2° - Findos os seus mandatos, poderão ser nomeados novos Diretores por meio de deliberação aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas. Caso o 
quórum de aprovação não seja alcançado, os Diretores então empossados serão considerados automaticamente reeleitos para o exercício de novo mandato de 2 (dois) anos. Artigo 14 - Compete à Diretoria a 
representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, inclusive aqueles previstos no eventual plano de negócios aprovado 
pela Assembleia Geral de Acionistas, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 15 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) 
por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática de quaisquer atos em valor de até R$2.000.000,00 em uma única operação; ou (iii) por 1 só Diretor ou 
1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos: (a) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entida-
des de classes, nas Assembleias Gerais de acionistas ou reuniões de sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, bem como nas Assembleias ou reuniões de entidades de direito privado nas quais 
a Companhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante; (b) de endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia, independentemente do 
valor; (c) da representação da Companhia, perante sindicatos ou poder judiciário, no mais amplo alcance da cláusula “ad judicia”, podendo tomar decisões sobre matérias de admissão, suspensão ou demissão 
de empregados e acordos trabalhistas, bem como, representar a Companhia em qualquer Juízo ou Grau de Jurisdição, perante quaisquer repartições e autoridades públicas federais, estaduais ou municipais, 
bem como entidades privadas, sem qualquer limite de valor, podendo ingressar em Juízo, apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, rece-
ber e dar quitação, primando sempre pela defesa dos interesses da Companhia; e (d) para a prática de quaisquer atos em valor de até R$500.000,00 em uma única operação. § 1º - As procurações serão outor-
gadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no § Segundo deste Artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 
ano. § 2º - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de vali-
dade do contrato a que estiverem vinculadas. Conselho Fiscal Artigo 16 - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante solicitação dos Acionistas, conforme 
previsto em lei. Exercício Social e Lucros Artigo 17 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que deverão ser preparados o balanço e as demais demonstrações financei-
ras previstas em lei. § 1° - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. § 2° - Os acionistas têm direito a 
um dividendo obrigatório correspondente a 1% do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei n° 6.404/76. § 3° - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a 
destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da Diretoria: (i) deliberar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 
da Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A. Artigo 18 - Adicionalmente 
às reservas legalmente previstas, a Companhia terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto social 
da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva para 
Investimentos não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do capital social. (ii) Reserva de Capital de Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, 
formada com recursos equivalentes a até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de Giro não poderá 
ultrapassar 50% do capital social. Artigo 19 - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os ao dividendo obrigatório. Artigo 20 – a Assembleia Geral poderá declarar e pagar, a qualquer 
tempo durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obriga-
tório referente àquele exercício. Artigo 21 - Observados os requisitos e limites legais, a Assembleia Geral poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base em balanço intermediário específico, declarar 
e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre em questão, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 22 - Os dividendos 
não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Dissolução e Liquidação Artigo 
23 - A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Juízo Arbitral - Artigo 24 - A 
Companhia, seus acionistas e administradores obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São 
Paulo – BOVESPA, toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada à aplicação, validade, eficácia, interpretação ou violação das disposições constantes neste Estatuto Social ou na Lei das S.A. § 1° - Sem 
prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quanto necessário, requerer medidas cautelares de 
proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será imediata-
mente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. § 2° - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade desta cláusu-
la compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com 
as disposições pertinentes de seu Regulamento. Jucesp nº 94.531/20-1 em 17/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/1 1/1966 e das normas complementares do S.F.H, a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 26/02/2020, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:B50596 - CONTRATO: 8100300813740 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA ALVARO RAMOS, N° 375, APARTAMENT O 41,
LOCALIZADO NO 4º ANDAR DA TORRE B, CABENDO-LHE DIREIT O A UMA VAGA
DE GARAGEM DESCOBER TA E INDETERMINADA LOCALIZADA NO PAVIMENT O
TERREO, CONDOMINIO VIVENDA DOS SONHOS,10º SUBDISTRITO-BELENZINHO,
SÃO PAULO-CEP 03058-060
ESPOLIOS E/OU HERDEIROS DE: LUIS LUCIO LOURENÇO, BRASILEIRO,
FUNCIONÁRIO PUBLICO, CASADO, CPF: 818.238.198-34, CI: 9.195.585-3 SSP/SP

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

26 - 27 - 28/02/2020

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT , Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 739.221 em 26 de fevereiro de 2018 a
requerimento de JOSÉ FERA CREDIDIO NETO, brasileiro, arquiteto, divorciado, RG
nº 5.983.165-0 e CPF nº 955.022.898-34, residente na Rua Teixeira da Silva nº 487 aptº
93, cep 04002-032 e ELYRIA BONETTI YOSHIDA, brasileira, psicóloga, divorciada,
RG nº 4.827.659-5 e CPF nº 596.812.418-00, residente na Rua Guapuã nº 205, na
Saúde, cep 04050-050, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos,
terceiros eventualmente interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que José Fera Credidio Neto e Elyria Bonetti Yoshida,
acima qualificados, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos
termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/
2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre um prédio e respectivo terreno,
medindo 117,83m2, situado na Rua  Guapuã nº 211, na Saúde – 22º Subdistrito,
devidamente transcrito sob o nº 73.749 no 14º Registro de Imóveis, de propriedade de
Vicente Candia casado com Bloise Anna Maria Candia, alegando e comprovando
posse mansa e pacifica a mais de 29 anos. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de
Janeiro de 2020. 10 e 25/02

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO
NAHAT , Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a
usucapião administrativo, prenotado sob nº 783.315 em 06 de dezembro de 2019 a
requerimento de OSVALDO BUENO FILHO, brasileiro, analista de logística, RG nº
14.892.702-6 e CPF nº 074.477.778-03 casado no regime da comunhão parcial de
bens, na vigência da Lei 6.515/77 com ELIANE PEREIRA BRITO BUENO, brasileira,
vendedora, RG nº 21.716.218-6 e CPF nº 278.013.728-24, residentes e domiciliados
na Rua Visconde de Guaratiba nº 218, Vila Firmino Pinto, São Paulo-SP, cep 04125-
040, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Osvaldo Bueno Filho e sua mulher Eliane Pereira Brito Bueno, acima qualificados,
requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071
da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre uma casa e respectivo terreno, situado na Rua Visconde
de Guaratiba nº 218, com 230,22m2, transcrito sob nº 83.512, no 14º Registro de
Imóveis, de propriedade de Rafael Hernandez Rodrigues, espanhol, casado, proprietário,
residente e domiciliado na Rua Visconde de Guaratiba nº 218, qualificação extraída
daquela transcrição, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a 6 anos.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 06 de fevereiro de 2020. 10 e 25/02

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) interessado(s), que se
encontra(m) em lugar incerto e não sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o
recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) NOTIFICADO(S)
o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de que estamos autorizados na forma do Decreto-
Lei nº 70 de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 8.004 de 14/03/90 e
pelo credor exeqüente a promover a EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S)
que oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS - EMGEA. Fica(m) cientificado(s), outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte)
dias contados de 20/02/2020 para purgar(em) o débito e evitar(em) a execução
extrajudicial. Quaisquer informações ou providências, fineza dirigir(em)-se à agência
da Caixa Econômica Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil em
horário bancário.

Contrato: 102684165389-4 - SED: 609 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): NELSON VESPA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR,
MÉDICO, RG. 16.719.751-SSP/SP, CPF: 112.903.288-46. Imóvel sito à: RUA ITAGYBA
SANTIAGO, Nº 360, APARTAMENTO Nº 151 DO TIPO B, LOCALIZADO NO 15º ANDAR
DO EDIFÍCIO MAISON LOUVRE, 30º SUBDISTRIT O IBIRAPUERA, SÃO PAULO/SP.
Cabendo a essa unidade autônoma o direito a guarda de 02 veículos de passeio na
garagem coletiva, em igual número de vagas indeterminadas operadas por manobrista.

São Paulo, 20/02/2020.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP

Agente Fiduciário

20, 21 e 22/02/2020

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. 42ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico 
do bem abaixo descrito, bem como para intimação do executado JONATHAN DE GOES ONYEOLU, 
CPF 395.149.558-89 e demais interessados, extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS, processo nº 1072467-58.2017.8.26.0100, 
requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN STUDIO, CNPJ nº 64.180.078/0001-18. O 
Dr. André Augusto Salvador Bezerra, MM. Juiz da 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de 
São Paulo, faz saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que, levará a 
Hasta Pública através da PRÓ-JUD LEILÕES, hospedado no endereço eletrônico 
www.projudleiloes.com.br, o bem a seguir descrito: Bem: APARTAMENTO Nº 43, localizado no 4º 
andar EDIFÍCIO METROPOLITAN STUDIO
SUBDISTRITO-CONSOLAÇÃO, com área útil de 26,50m², área comum de 30,10m², área total de 
56,60m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,8817%, cabendo-lhe o direito ao uso de 
uma vaga em lugar indeterminado na garagem situada no andar térreo, 1º e 2º subsolos para carros 
de passeio, que será operada por manobrista. Matrícula nº 60.000 do 5º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. Contribuinte Municipal SQL: nº 006.032.0584-4. Débitos de IPTU: Nada 
Consta, Certidão Negativa em fevereiro/2020. Ônus: AV.5  Averbada a PENHORA do imóvel da 
presente execução. Recursos: Não constam nos autos recursos pendentes de julgamento. 
Situação: Ocupado. Avaliação: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) em outubro/2019, que 
será atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a data do leilão. 
Débito da Ação/Condomínio: R$ 4.113,46, atualizado até janeiro/2020, que deverá ser atualizado 
até a data do leilão. Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 03 de março de 2020, às 
13:00hs. e se estenderá por 03 (três) dias, encerrando-se no dia 06 de março de 2020, às 13:00hs. 
Não havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, que se encerrará no dia 26 
de março de 2020, às 13:00hs. O Edital completo e toda documentação relativa ao presente 
certame estão disponíveis no website www.projudleiloes.com.br. Intimações: Ficam intimados os 
Executados e as demais pessoas descritas no início do presente Edital, que será afixado e publicado 
na forma da lei e do provimento acima citados, notadamente o Parágrafo Único do artigo 889 do 
Código de Processo Civil. 
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Cia. Agrícola Forti
CNPJ (MF) 07.967.609/0001-83

Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da Cia. Agricola Forti, a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2020, às 9:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos acionistas ou as 9:30 em 2º convocação, com qualquer número de presentes, 

Assembleia Geral Ordinária: a) exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do 
Exercício Findo em 31.12.2019; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de di-
videndos; c) outros assuntos de interesse social. Encontram-se a disposição dos acionistas, na sede 
social, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76. Capivari, 19 de fevereiro de 2020. 
a.a) Joseli Forti – Presidente do Conselho de Administração. (20-21-22)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0225708-50.2009.8.26.0100 O MM. 
Juiz de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO 
RODRIGUES GUERRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Daniel Silva DAntonio, CPF 367.992.198-
57, que Arthur Domingos Pinto Filho, ajuizou uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. 
Cobrança, com Procedimento Comum, tendo como corréu Gino Pereira dos Reis, para decretar o 
despejo dos réus do apartamento nº 112, situado na Alameda Campinas, nº 1.521, rescindindo-se o 
contrato, condenando-os ao pagamento de R$ 54.504,82 (julho/2012), corrigidos monetariamente e 
acrescido de juros, bem como a custas, honorários e demais cominações. Estando o réu em lugar 

ou conteste, sob pena de ser considerado revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de Sentença 0082670-28.2019.8.26.0100. O Dr. Marcos 
Roberto de Souza Bernicch, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Schema 
Comercial Ltda, CNPJ 45.062.239/0001-24, na pessoa de seu representante legal, a Salomão Fracher, 
CPF 052.770.518-72 e Sergio Ferreira Sampaio, CPF 008.974.238- 95, que nos autos do Cumprimento 
de Sentença, requerida por Simone Aparecida Gastaldello e outros, foi julgada procedente, condenando 
os réus ao pagamento de R$ 28.382,81 (11/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, 
honorários advocatícios e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o 

sob pena de serem acrescidos de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, 
§§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 dias para 
que os executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do 

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0082665-06.2019.8.26.0100) - Processo 
principal: 0108750-73.2012.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 
5ª Vara Cível Foro Central Cível. Faz Saber a Schema Comercial Ltda, CNPJ 45.062.239/0001-24, 
na pessoa de seu representante legal, a Salomao Fracher, CPF 052.770.518-72 e Sergio Ferreira 
Sampaio, CPF 052.770.518-72, que nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Santander 
(Brasil) S/A, foi convertido o mandado de citação em execução, para que paguem a quantia de  
R$ 808.414,21 (11/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Ficam cientes, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, impugnação. Será 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1015643-35.2015.8.26.0008 A MM.Juíza de Direito da 4ªVara Cível, do 
Foro Regional VIII-Tatuapé,Estado de São Paulo,Dra.Mariana Dalla Bernardina,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a JULIO AUGUS-
TO BARBOSA,Brasileiro,RG 4221680,CPF 780.287.284-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de 

para cobrança de R$61.054,53(out/2015),referente às cotas condominiais sobre a uni-
dade 134 Bloco A e vagas simples cobertas nºs 26 C e 27 C, localizada na Rua Joaquim 
Felício,146,IV Centenário,São Paulo-SP,devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advo-
catícios.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da 
ação proposta e para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de janeiro de 2020.      [21,26] 
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Citação - Prazo 20 dias Processo 0111065-95.2008.8.26.0009 (009.08.111065-7). A Dra. Márcia 
de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente. 
Faz Saber a João Henrique de Souza, CPF 280.779.458- 05, que Cia. de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - Sabesp, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 550,16 
(julho/2008), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao descumprimento do acordo 

após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% 
do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente 

Captalys Companhia de Crédito
NIRE.: 35.300.534.590 - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 14.01.2020
Data, Hora, Local: 14.01.2020, às 10h, na sede social, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 10º andar, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza; Secretário: Marcos 
Moretti. Deliberações Aprovadas: (i) aceitaram a renúncia do Conselheiro José Pio Borges de Castro Filho; e (ii) 
elegeram Margot Alyse Greenman, americana, casada, administrador, RNE V555.182-0 e CPF/MF 233.086.818-97, 
residente em São Paulo, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 10º andar, com mandato até 30.01.2021, com os demais 
Conselheiros. Encerramento: Nada mais. Mesa: a) Luís Claudio Garcia de Souza (presidente) b) Marcos Moretti 
(Secretário); Acionistas; c) Morgan Rio Interests II, LLC, p. Marcos Moretti; d) MR International (Lux, S.A.R.L), p. Marcos 
Moretti; d) Finvest Capital Partners - FIP p. Administrador, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, por 
sua vez representada pelo Sr; e) SWC Special Opportunities Brazil, LLC, p. Marcos Moretti; f) Finvest XXI Participações 
Ltda, p. Marcos Moretti e Margot Alyse Greenman; g) Financial ABV Participações S.A., p. Marcos Moretti e Douglas 
Shibayama; Captalys Companhia de Investimentos, p. Marcello Rodrigues Leone e Marcos Moretti; h) Antonio Correa 
Bosco; i) Douglas Shibayama; j) Margot Alyse Greenman; k) Jacobo Buzali; l) Carlos Roberto Montesinos; m) Marcos 
Moretti; n) Renan Barreto Jorge; o) Lucas de Castilho Munhoz; p) Luiz Felipe Venturelli Gerab; q) Wanderson Conceição 
Ferreira e; r) André de Pina dos Santos. São Paulo, 14.01.2020. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente; Marcos Moretti 
- Secretário. JUCESP nº 90.054/20-9 em 12.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Captalys Companhia de Investimentos
NIRE 35.300.189.787 - CNPJ Nº 05.085.690/0001-42

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 09.01.2020
Data, Hora, Local: 09.01.2020, às 10h, na sede social, à Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza; Secretário: Marcos Moretti. Deli-
berações Aprovadas: (i) alteração da denominação para BSO Investimentos S.A; e (ii) alteração do artigo 1º do Estatuto 
Social: “Artigo 1º - A BSO Investimentos S.A. é uma sociedade anônima, com prazo de duração indeterminado, regida 
pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76 e suas alterações 
posteriores”. Encerramento: Nada mais.  São Paulo, 09.01.2020. Mesa: a) Luis Claudio Garcia de Souza; b) Marcos Moret-
ti; Acionistas: c) Morgan Rio Interests II, LLC, pelo Sr. Marcos Moretti; d) MR International (Lux, S.A.R.L), pelo Sr. Marcos 
Moretti; d) Finvest Capital Partners - FIP. por seu Administrador, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, 
pelo Sr. Rodrigo Cavalcante; e) SWC Special Opportunities Brazil, LLC, por seu procurador Sr. Marcos Moretti; f) Finvest XXI 
Participações Ltda, por Marcos Moretti e Margot Alyse Greenman; g) Financial ABV Participações S.A., por Marcos Moretti e 
Douglas Shibayama; Captalys Companhia de Investimentos, por Marcello Rodrigues Leone e Marcos Moretti; h) Antonio Cor-
rea Bosco; i) Douglas Shibayama; j) Margot Alyse Greenman; k) Jacobo Buzali; l) Carlos Roberto Montesinos; m) Marcos 
Moretti; n) Renan Barreto Jorge; o) Lucas de Castilho Munhoz; p) Luiz Felipe Venturelli Gerab; q) Wanderson Conceição Fer-
reira e; r) André de Pina dos Santos. JUCESP nº 73.535/20-5 em 11.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII  NOSSA SENHORA DO Ó 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1004335-34.2013.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional XII  Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira, na forma 
da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ADRIANA APARECIDA DA SILVA, CPF 213.062.888-51, RG 30.475.967-3 e CRISTIANO 
TERTULIANO DA SILVA, CPF 281.504.388-23, RG 32.712.812-4, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento 
COMUM por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A., objetivando a cobrança de R$ 2.196,75 
(03/04/2013), referente aos serviços médico-hospitalares prestados. 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, 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 20 de janeiro de 2020. 

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III - JABAQUARA 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1021355-16.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da 
Lei, etc.. FAZ SABER a SILENE TAN CRISTO ARISTIDES, CPF: 371.764.378-90, que lhe foi proposta uma ação pelo 
Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A., objetivando a cobrança de 
R$ 3.087,12 (dezembro/2018), referente aos serviços médico-hospitalares prestados a sua filha Ana Gabriela Ia Nov Tan 
Cristo. 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, a ré será considerada 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 04 de fevereiro de 2020. 

Em 48 horas,
Ceará registra

51 assassinatos
A Secretaria da Segurança Pú-

blica e Defesa Social (SSPDS) do
Ceará informou que, desde o iní-
cio da paralisação de policiais e
bombeiros militares no estado, no
último dia 18, até quinta-feira (20),
foram registrados um total de 51
assassinatos, uma média de 25,5
por dia, considerando um interva-
lo de 48 horas.

Os crimes englobam casos que
se enquadram como homicídio
doloso, feminicídio, lesão corpo-
ral seguida de morte e latrocínio.
Antes do motim de integrantes das
forças de segurança estaduais, a
média de assassinatos no Ceará era
6 por dia.

Desde a manhã de sexta-feira
(21), militares das Forças Armada
atuam no policiamento nas ruas e
avenidas de Fortaleza. A presença
de tropas federais foi uma solicita-
ção do governador Camilo Santana
ao governo federal, que decretou
Garantia da Lei e da Ordem (GLO)
no Ceará até o dia 28.

Também por solicitação do
governo do Ceará, um contingen-
te de 120 homens da Força Nacio-
nal de Segurança também chega-
ram ao estado para se somar ao
efetivo de patrulhamento ostensi-
vo. Eles permanecerão na região
por 30 dias. (Agência Brasil)
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3ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES - FORO REGIONAL IV - LAPA - Rua
Clemente Álvares, 100 - Lapa - CEP 05074-050 - fone: (11) 3831.6275 -  São
Paulo/SP - E-mail:  lapa3fam@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20
dias. Processo nº 1004528-66.2019.8.26.0011. A MMª Juíza de Direito da 3ª
Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
DRA.VIRGINIA MARIA SAMPAIOTRUFFI, na forma da lei, etc.  FAZ SABER a MARLY
FREITAS DE LIMA, advogada, RG 4.665.752-6 SSP/SP; CPF/MF 011.732.088-95,
nascida 19/07/1949, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL por parte de JOSÉ NEY PINTO GUEDES, alegando em síntese: A requerida
conheceu o autor em meados de 2008 mas apenas em 04/06/2013 decidiram
viver juntos e celebraram instrumento de união estável. Contudo em 2015 a
requerida intentou contra o autor uma ação de Interdição perante a 2ª Vara da
Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo sendo nomeado Curador
Definitivo o filho do autor Sr. VICTOR GABRIEL PINTO GUEDES. A lavratura da
escritura de união estável foi realizada no período em que o autor já se encon-
trava doente. Com as inúmeras idas e vindas da requerida aos EUA, o autor era
deixado aos cuidados dos filhos. 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, apreesente 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 04 de fevereiro de 2020.

21  e  24/02

INFRAESTRUTURA INVESTIMENTOS 

 E PARTICIPAÇÕES II S.A.
AGE Realizada em 11 de Fevereiro de 2020

CNPJ/MF nº 27.059.465/0001-74  | NIRE 35.3.0050093-8

1. Data, Horário e Local: Realizada em 11/02/2020, às 11 h, na sede social da Infraestrutura Investimentos 
e Participações II S.A. (“Emissora”), localizada em Sertãozinho - SP, na Rodovia Atílio Balbo - SP 322, s/n, km 
327,5, Pista Leste, CEP 14.173-000. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 
da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), constatando-se a pre-

-
turas constantes do “Livro de Registro de Presença dos Acionistas” da Emissora. 3. CONVOCAÇÃO E PU-
BLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIOS: Foram dispensados os avisos de que trata o artigo 124 da Lei das 
Sociedades por Ações, em razão de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social 
da Emissora, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. 4. Mesa:Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Felipe Andrade Pinto, e o Sr. Roberto Lucio Cerdeira Filho como secretário. 5. 
Ordem do Dia: (1) Apreciar e deliberar sobre a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, em série única, da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”), para distribui-

emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 476”), sendo que o projeto de investimento, que será descrito nos documentos da Oferta, foi consi-
derado como prioritário pelo Ministério da Infraestrutura, nos termos da Lei nº 12.431, de 24/06/2011, confor-
me alterada (“Lei nº 12.431”), por meio da Portaria nº 3.144, emitida por referido Ministério em 12/07/2019 e 

como os procuradores constituídos pela Emissora, a adotar todos e quaisquer atos necessários à implemen-

-
tamentos a tais instrumentos ou documentos que deles derivem, a outorga de procurações no âmbito da 
Emissão, bem como a contratação de todos os prestadores de serviços da Oferta e da Emissão, incluindo os 

-
-

tores jurídicos e demais instituições cuja contratação eventualmente se faça necessária para a realização da 

então adotados pela Diretoria da Emissora para a implementação da Oferta e Emissão. 6. DELIBERAÇÕES: 
Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, conforme 
atribuições previstas no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Emissora: 6.1. Aprova-
ram a realização da Emissão das Debêntures e da Oferta, nos termos a serem descritos na “Escritura Parti-

Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Infraestrutura Investimentos e Participações 
II S.A.”, a ser celebrada entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Escritura de Emissão”), com as principais 
características abaixo descritas: 6.1.1. Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª emissão de 
debêntures da Emissora. 6.1.2. Colocação e Negociação. As Debêntures serão depositadas para (i) distribui-
ção pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, admi-

-
dário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo 

eletronicamente na B3. 6.1.3. -

valor da Emissão será de R$300.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). 6.1.4. Quanti-
dade de Debêntures e Número de Séries. Serão emitidas 3.000 Debêntures, em série única. 6.1.5. Coleta de 
Intenções de Investimento. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuil-

-
dores, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da 

6.1.6. Data de Emissão, 
Prazo e Data de Vencimento. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15/03/2020 
(“Data de Emissão”). Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures, da aquisição facultativa da totalidade das Debêntures com seu consequente can-
celamento, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, e observada a possi-
bilidade de alteração dos termos e condições das Debêntures no âmbito das Repactuações Programadas 

de 9 anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se as Debêntures, portanto, em 15/03/2029. 6.1.7.Tipo, 
Conversibilidade, Permutabilidade e Espécie. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações da 
Emissora, e não serão permutáveis em ações de emissão de outra sociedade, da espécie com garantia real, 
nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, conforme as garantias reais a serem cons-
tituídas pela Infraestrutura, Investimento e Participações S.A. (“Acionista”) nos termos do item 6.1.9 abaixo.  
6.1.8. Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritu-

Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, será 
expedido pela B3 extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais De-
bêntures, conforme as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3. 6.1.9.

aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, 
previstas na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitação, os honorários do Agente Fiduciário, qualquer 
custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário diretamente em decorrência de proces-
sos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos dos 
titulares das Debêntures (“Debenturistas”) e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de 
Emissão, incluindo, mas não se limitando, aos honorários de sucumbência arbitrados em juízo e despesas 

totalidade das ações, presentes e futuras, de sua titularidade detidas e que venham a ser detidas pela Acio-
nista no capital social da Emissora, incluindo todos os direitos e ativos relacionados a tais ações (“Alienação 

contra a Emissora em razão da ocorrência das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e 
Venda de Ações ou de Créditos, a ser celebrado entre o FIP Pátria e a Acionista (“Cessão Fiduciária de Cré-

do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Crédito e Outras Avenças”, 

6.1.10. Escriturador e Banco Liqui-
dante. A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., 

Lima, nº 3500, 3º andar (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”), enquanto 
-

Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”). 
6.1.11. Agente Fiduciário. A Emissora constituiu e nomeou a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-

de sociedade empresária limitada, com sede em São Paulo - SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, cjto. 

Fiduciário”). 6.1.12. Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos pela Emissora serão destinados para dar 
continuidade aos investimentos necessários para cumprir obrigações da exploração, mediante concessão 
onerosa, do sistema rodoviário constituído pelos segmentos rodoviários e acessos que compõe o Lote Florí-
nea-Igarapava, também referido como Lote Centro-Oeste Paulista, nos termos do Edital de Concorrência 
Pública Internacional nº 03/2016 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de São 
Paulo – ARTESP, concessionado em 06/06/2017 pela Entrevias. 6.1.12.1. Os recursos líquidos serão utiliza-
dos pela Emissora para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso e relacionadas 
aos projetos de investimentos aprovados conforme a Portaria, nos termos da Lei nº 12.431, conforme descri-
tos em relatório a ser fornecido anualmente ao Agente Fiduciário, a partir da Primeira Data de Subscrição e 

-
das reembolsadas. 6.1.13. Regime de Colocação. A Oferta será realizada nos termos da Instrução CVM 476, 

-
tuições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”) nos termos de “Con-
trato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, 

em Série Única, da 1ª Emissão da Infraestrutura Investimentos e Participações II S.A.” a ser celebrado entre 
a Emissora, os Coordenadores e a Acionista (“Contrato de Distribuição”). No âmbito da Emissão: (i) os Coor-

Instrução CVM 476. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de va-
lores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos Inves-

condições previstos nos artigos 2° e 3° da Instrução CVM 476 e, em todos os casos, o cumprimento, pela 
Emissora, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, bem como as exceções estabeleci-
das em seus §§ 1º e 2º, conforme aplicáveis, sendo que a negociação das Debêntures deverá ser realizada 

6.1.14. Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto da Oferta, que consiste na 
oferta pública de distribuição a ser realizada em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 476, 
sob a coordenação dos Coordenadores. 6.1.15. Forma e Preço de Subscrição e de Integralização. A integra-
lização das Debêntures no mercado primário será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, 

ou deságio, desde que aplicado à totalidade das Debêntures em cada data de integralização. A subscrição e 
a integralização serão realizadas de acordo com os procedimentos adotados pela B3, dentro do período de 
distribuição na forma do artigo 7ª–A e 8ª da Instrução CVM 476. Caso ocorra a subscrição e integralização de 
Debêntures em mais de uma data, o Preço de Subscrição com relação às Debêntures que forem integraliza-

dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição e Integraliza-
-

mentos da Oferta, entende-se por “Primeira Data de Subscrição e Integralização” a data em que efetivamen-
te ocorrer a primeira subscrição e integralização de qualquer das Debêntures. 6.1.16. Atualização Monetária 

Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional 
-

tística, a partir da Primeira Data de Subscrição e Integralização, calculada de forma pro rata temporis por Dias 
Úteis, decorridos até a integral liquidação das Debêntures, de acordo com a fórmula contida na Escritura de 

-
ção (“Atualização Monetária”), conforme fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão. Sobre o Valor Nomi-

Procedimento de Bookbuilding, o qual deverá tomar como referência a média dos 3 Dias Úteis anteriores à 
data do Procedimento de Bookbuilding da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 
2026, com vencimento em 15/08/2026, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a até 3,50% 
ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, base 252 
Dias Úteis (“Juros Remuneratórios Originais”), e (ii) desde 15/03/2025 (inclusive) até a Data de Vencimento, 
os Juros Remuneratórios Originais serão acrescidos de um spread equivalente a 1,00% ao ano (“Juros Re-

-

Juros Remuneratórios aplicáveis. 6.1.16.1. Os Juros Remuneratórios calculados no período compreendido
entre a Primeira Data de Subscrição e Integralização e o dia 15/03/2025 (exclusive) serão integralmente ca-

Incorporação”). 6.1.17. Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos
pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das
Debêntures, da aquisição facultativa da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures, e observada a possibilidade de alteração dos termos e condições das
Debêntures no âmbito das Repactuações Programadas, nos termos da Escritura de Emissão, o pagamento
dos Juros Remuneratórios será realizado em 4 parcelas anuais, sempre no dia 15/03 de cada ano a partir de

conforme tabela presente na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”). 6.1.18. 
-

mentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado da totalidade das Debên-
tures, da aquisição facultativa da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, e observada a possibilidade de alteração dos termos e condições das Debêntu-

6.1.19. Repactuação Programada.
A exclusivo critério da Emissora, as Debêntures poderão estar sujeitas a repactuações programadas (“Repac-
tuações Programadas” e, cada uma, uma “Repactuação Programada”), nos termos da Escritura de Emissão
e desde que observadas a legislação e regulamentação vigentes. Sem prejuízo da alteração dos Juros Re-

exclusivamente, no período compreendido entre 1° de janeiro e 30 de junho dos anos de 2026, 2027 e 2028
(em conjunto, os “Períodos de Manifestação de Repactuação Programada”) se deseja ou não propor uma

-

Repactuação Programada nos correspondentes Períodos de Manifestação de Repactuação Programada, a

com cópia para o Agente Fiduciário, com relação às propostas de alterações nos Juros Remuneratórios das

de Emissão), nos termos da Escritura de Emissão, observado que caso a Emissora deseje realizar Repactua-
ções Programadas, cada Repactuação Programada deverá ser realizada nas seguintes datas: (i) a primeira
Repactuação Programada, caso exista, deverá ocorrer até 31/12/2026 (“Data da Primeira Repactuação Pro-
gramada” e “Primeira Repactuação Programada”), (ii) a segunda Repactuação Programada, caso exista,
deverá ocorrer até 31/12/2027 (“Data da Segunda Repactuação Programada” e “Segunda Repactuação Pro-

Terceira Repactuação Programada” e, conjuntamente com a Data da Primeira Repactuação Programada e a
Data da Segunda Repactuação Programada, as “Datas das Repactuações Programadas” e cada uma, indivi-

uma Data de Repactuação Programada, a Emissora deverá realizar o pagamento dos Juros Remuneratórios
-

ção. Caso ocorra alteração nos Juros Remuneratórios das Debêntures, os novos valores de Juros Remune-
ratórios serão calculados a partir da Data de Repactuação Programada (inclusive). 6.1.19.1. Caso o Deben-

então implementada, observado o disposto na Escritura de Emissão, o Debenturista deverá, de forma expres-
sa e inequívoca, entre a Data de Publicação do Edital da Repactuação Programada, inclusive, e o 15º Dia Útil
de antecedência de cada Data da Repactuação Programada a ser então implementada (“Data Limite de Ma-
nifestação dos Debenturistas”), observado o disposto na Escritura de Emissão, inclusive, manifestar (i) dire-

CETIP21 para as Debêntures que estejam depositadas na B3, sua opção de exercer o direito de venda da
totalidade e não menos que a totalidade de suas Debêntures à Emissora. Nesse caso, a Emissora deverá
adquirir a totalidade e não menos que a totalidade de Debêntures detidas pelo Debenturista que não aceitou

-
ção Facultativa”), na respectiva Data da Repactuação Programada, mediante o pagamento do Valor Nominal

a Primeira Data de Subscrição e Integralização, desde a Data de Incorporação imediatamente anterior ou
desde a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data
do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade. 6.1.19.2. Observada a regulamentação em vigor,
as Debêntures adquiridas no âmbito de quaisquer das Ofertas Obrigatórias de Aquisição Facultativa eventual-
mente aplicáveis, a critério da Emissora, poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser nova-
mente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos
termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos valores de Atualização Mo-
netária e Juros Remuneratórios aplicáveis às demais Debêntures. 6.1.19.3. Os demais termos e condições
relativos às Repactuações Programadas serão previstos na Escritura de Emissão. 6.1.20. Amortização Facul-
tativa das Debêntures. As Debêntures não poderão ser amortizadas de maneira facultativa e antecipadamen-
te pela Emissora. Entende-se por amortização facultativa a opção da Emissora de amortizar as Debêntures,
a seu exclusivo critério, de forma compulsória, ou seja, sem possibilidade de manifestação dos Debenturistas.
6.1.21. Resgate Antecipado Facultativo. As Debêntures não poderão ser resgatadas em sua totalidade ou
parcialmente, de maneira facultativa e antecipadamente pela Emissora. 6.1.22. Aquisição Facultativa. Desde
que respeitado o disposto nos incisos I e II do § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.431 e desde que não haja vedação

partir da Data de Emissão, ou outro prazo legal que venha a ser estabelecido, adquirir as Debêntures, obser-
vado que (i) a Emissora poderá adquirir Debêntures, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista ven-
dedor e desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na re-
gulamentação aplicável editada pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das

temporis desde a Data da Primeira Subscrição e Integralização, desde a Data de Incorporação imediatamen-
te anterior ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, e dos

-
res adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora e desde que observada a regulamentação
aplicável em vigor (a) ser canceladas, (b) permanecer em tesouraria, ou (c) ser novamente colocadas no
mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emis-
sora para permanência em tesouraria nos termos deste item 6.1.22, se e quando recolocadas no mercado,
farão jus aos mesmos valores de Atualização Monetária e de Juros Remuneratórios aplicáveis às demais
Debêntures. 6.1.23. Oferta de Resgate Antecipado Total. A Emissora poderá, observado o disposto no inciso
II do §1º do artigo 1º da Lei n° 12.431, na Resolução do CMN n° 4.751, de 26/09/2019 (“Resolução CMN

decorrido prazo médio ponderado correspondente a 4 anos, realizar oferta de resgate antecipado facultativo
da totalidade das Debêntures, a ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado
a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo critério, a oferta de
resgate antecipado das Debêntures por eles detidas, observados os termos da Escritura de Emissão e da
legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Lei das Sociedades por Ações e a Resolução CMN
4.751 (“Oferta de Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão do resgate

Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Subscrição e Integralização,
desde a Data de Incorporação imediatamente anterior ou desde a Data de Pagamento dos Juros Remunera-
tórios imediatamente anterior, conforme o caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, até a
data do efetivo resgate, e demais encargos devidos e não pagos, podendo, ainda, ser oferecido prêmio de
resgate antecipado aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo.
6.1.24. Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emis-
sora aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Atualização
Monetária e dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição e
Integralização, desde a Data da Incorporação imediatamente anterior ou desde a última Data de Pagamento
dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valo-

-

-
tante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). 6.1.25. Vencimento Antecipado. Observado o disposto na
Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigí-
veis, todas as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigirá o pagamento, pela Emissora, no prazo de
até 2 Dias Úteis contados do vencimento antecipado automático ou da declaração do vencimento antecipado

-
res, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Subscrição e
Integralização, a Data da Incorporação imediatamente anterior ou a Data de Pagamento dos Juros Remune-
ratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for
o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios, se houver, de quaisquer outros valores eventualmente devidos
pela Emissora, na ocorrência de qualquer um dos eventos de vencimento antecipado automáticos ou não
automáticos a serem negociados pela Diretoria da Emissora e previstos na Escritura de Emissão. 6.1.26. 
Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamen-
to de qualquer obrigação relativa às Debêntures prevista na Escritura de Emissão até o 1º Dia Útil subsequen-
te, se o seu vencimento coincidir com (i) com relação ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária reali-

qualquer dia no qual não haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São
-

mentos da Oferta, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” (i) qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado

dia, exceto quando não houver expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, e/ou qualquer dia que não seja sábado ou domingo, com relação às demais obrigações previstas na
Escritura de Emissão. 6.1.27. As demais características da Emissão e da Oferta constarão da Escritura de
Emissão. 6.2. Autorizaram a Diretoria da Emissora, bem como os procuradores constituídos pela Emissora, a
praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deli-
berações ora aprovadas, incluindo, mas sem limitação, negociar e praticar os atos necessários à (a) celebra-

-
são e da Oferta, incluindo: (i) a Escritura de Emissão, bem como eventuais aditamentos que se façam
necessários, desde que mantidas as características da Emissão e da Oferta ora aprovadas, (ii) aditamento à

desde que mantidas as principais características da garantia conforme aqui descritas, (iv) “Instrumento Parti-
-

tura III – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Pátria”), na qualidade de vendedor, e
a Acionista, na qualidade de compradora, tendo a Emissora como interveniente anuente, incluindo eventuais

ou de Créditos”), e (v) Contrato de Distribuição, bem como eventuais aditamentos que se façam necessários

valores mobiliários como instituição intermediária na Oferta, o Agente Fiduciário, o Escriturador, o Banco Li-
-

ções ora aprovadas que tenham sido praticados pela Diretoria da Emissora anteriormente à data desta as-
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo

achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Sertãozinho, 11/02/2020. Mesa: Felipe Andrade Pinto,
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Bancos
fecham na
segunda e
terça-feira
de carnaval

Os bancos vão ficar fechados
na próxima segunda e terça-feira
de carnaval. Na Quarta-feira de
Cinzas (26/02) o início do expedi-
ente será às 12h, no horário local,
com encerramento em horário nor-
mal de fechamento das agências,
segundo informações da Federa-
ção Brasileira de Bancos
(Febraban).

Nas localidades em que as
agências fecham normalmente an-
tes das 15h, o início do atendimen-
to ao público será antecipado, de
modo a garantir o mínimo de 3 ho-
ras de funcionamento.

A Febraban orienta os clientes
a utilizarem os canais digitais,
como sites e aplicativo dos ban-
cos, para a realização de transfe-
rências e pagamento de contas
nos dias em que não houver expe-
diente bancário nas agências.

As contas de consumo (água,
energia, telefone etc.) e carnês com
vencimento em 24 ou 25 de feve-
reiro poderão ser pagos, sem acrés-
cimo, na quarta-feira (26). Normal-
mente, os tributos já vêm com da-
tas ajustadas ao calendário de fe-
riados nacionais, estaduais e mu-
nicipais. Caso isso não tenha ocor-
rido no documento de arrecadação,
a sugestão da Febraban é anteci-
par o pagamento ou, no caso dos
títulos que têm código de barras,
agendar o pagamento nos caixas
eletrônicos, internet banking e
pelo atendimento telefônico dos
bancos.

Os boletos bancários de clien-
tes cadastrados como sacados
eletrônicos poderão ser pagos via
DDA (Débito Direto Autorizado).
(Agência Brasil)

Confiança
do comércio

sobe 1,7
ponto em
fevereiro

O Índice de Confiança do Co-
mércio, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), teve alta de
1,7 ponto na passagem de janeiro
para fevereiro. Com isso, o indica-
dor chegou a 99,8 pontos, o mes-
mo nível de fevereiro de 2019.

A confiança subiu em cinco
dos seis segmentos pesquisados
pela FGV. A melhora do índice foi
influenciada principalmente pelo
aumento da confiança no futuro,
medida pelo Índice de Expectati-
vas, que avançou 2,6 pontos, ao
passar para 107 pontos, maior ní-
vel desde fevereiro de 2019 (107,2).

A confiança no momento pre-
sente, medida pelo Índice de Situ-
ação Atual, também cresceu mas
de forma mais moderada (0,7 pon-
to) e chegou a 92,6 pontos. (Agên-
cia Brasil)
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Novo Audi Q3
A Audi do Brasil lançou oficialmente a

nova geração do Q3. O SUV premium traz
nova linguagem de design e tecnologia e ofe-
rece ainda mais espaço interno, com o maior
porta-malas da categoria, e nova tela sensí-
vel ao toque, além de itens de segurança e
assistência à direção.

O modelo está disponível nas concessi-
onárias em três versões: Prestige, a partir de
R$ 179.990, Prestige Plus, a partir de R$
189.990, e Black, a partir de R$ 209.990. O
novo Audi Q3 completa a família Q, com-
posta atualmente pelos modelos Q5, Q7 e
Q8. A partir de maio, a linha de SUVs rece-
berá o Audi e-tron, primeiro modelo 100%
elétrico da marca no Brasil.

O novo Audi Q3 cresceu em todas as
dimensões e está posicionado no segmento
superior dos SUVs compactos. Ele tem
4.484 milímetros de comprimento e 1.849
milímetros de largura – respectivamente 97
milímetros e 25 milímetros maior que a gera-
ção anterior. Sua distância entre-eixos foi
alongada em 77 milímetros e possui 2.680
milímetros, com espaço para joelhos, cabe-
ça e cotovelos ainda maior que o antecessor.

Um destaque é a divisão de espaço alta-
mente variável: os bancos traseiros são corre-
diços de série e podem ser movidos para frente
em 150 milímetros. Os passageiros do banco
de trás têm a opção de um descansa-braço
central que acomoda dois porta-copos e os
encostos, divididos na proporção 40:20:40,
também podem ser inclinados.

O porta-malas merece um capítulo à
parte: com 530 litros, é o maior da categoria.
Dependendo da posição dos bancos e en-
costos, a capacidade do compartimento de
bagagem aumenta de 530 para 675 litros.
Com os encostos totalmente rebatidos, o
volume salta para 1.525 litros. O assoalho
do porta-malas ainda pode ser ajustado em
dois níveis, o que facilita a inclusão de baga-
gens pesadas ou o armazenamento da tampa
do bagageiro.

Referência em sua categoria, a nova ge-

ração do Audi Q3 incorpora a nova lingua-
gem de design da família Q, apresentada no
Brasil com o Audi Q8, modelo completa-
mente novo da marca. Na parte frontal uma
das principais mudanças está na grade Sin-
gleframe, que passa a ter desenho octogonal.

Nas laterais, a linha de ombro fornece
uma impressão ainda mais atlética e robusta
sobre os arcos das rodas. Suportadas por
um longo aerofólio de teto, que também
acompanha o vidro traseiro na lateral, as
colunas C têm inclinação acentuada na linha
da carroceria e criam uma aparência de im-
pulso à frente.

Visto de trás, os novos faróis chamam a
atenção por ter ganhado tamanho e se divi-
dir entre a carroceria e a tampa do porta-
malas. Todas as versões contam com roda
de liga leve exclusiva, mas com tamanhos
diferentes: a versão Prestige é de 17", a Pres-
tige Plus de 18" e a Black de 19".

Ao todo, nove cores externas podem ser
escolhidas: Branco Ibis, Laranja Pulse, Pra-
ta Florete, Cinza Cronos, Preto Mito, Cin-
za Nano, Branco Geleira, Azul Cosmos e
Vermelho Tango.

Mais intuitivo, o interior continua o pro-
jeto do exterior e segue a tendência dos mo-
delos topo de linha da marca. O painel, por
exemplo, traz o desenho octogonal da grade
Singleframe com seu visual na cor preta. E
assim como nos A6, A7 e Q8, o novo Audi
Q3 incorpora como elemento central o novo
conceito do MMI com display de 8,8" sen-
sível ao toque. Além disso, o veículo vem
também com controle por voz que compre-
ende linguagem cotidiana e câmera de ré em
todas as suas versões.

Junto com os controles do ar-condicio-
nado, o painel é inclinado em 10 graus em
direção ao motorista, ergonomicamente bem
localizados. O módulo de botões para as
funções da iluminação, que substitui o con-
trole giratório do modelo antecessor, é en-
caixado no painel à esquerda do volante de
direção com shift paddles. Atrás do volante

está o painel digital.
Agilidade dentro e fora de estrada
A Audi traz ao Brasil o novo Q3 com

motorização 1.4l gasolina de quatro cilin-
dros com injeção direta e turbocompressão,
que entrega potência de 150 cv e 250 Nm de
torque. A transmissão é de dupla embrea-
gem S tronic, que proporciona mudanças
rápidas das seis marchas.

O motorista pode ainda variar as carac-
terísticas do Audi Q3 por meio dos cinco
modos de condução disponíveis no Audi
Drive Select: de grande conforto até opção
altamente eficiente para esportividade. O
sistema influencia a resposta do acelerador,
esterçamento e características das mudan-
ças da transmissão.

O novo Audi Q3 cresceu não apenas em
tamanho, mas também em tecnologia. Di-
versos itens foram incorporados com rela-
ção à geração anterior e agora vêm de série

desde a versão Prestige, como a câmera de
ré, controle de descida em ladeira e assisten-
te de partida em rampa. Vale destacar tam-
bém o piloto automático com controle de
velocidade e os faróis de LED.

Com relação à conectividade, todas as
versões trazem interface para smartphones
para sistemas operacionais iOS e Android.
Há ainda quatro portas USB, sendo duas na
frente e duas para os passageiros do banco
traseiro, além de tomada 12v.

Na versão intermediária Prestige Plus o
novo Audi Q3 agrega porta-malas com aber-
tura e fechamento elétrico com sistema han-
ds-free – acionados com um simples movi-
mento com o pé –, o Keyless Entry, que
permite que as portas destravem com a apro-
ximação da chave ao veículo, além da partida
no motor por botão, chamada de Keyless
Go. Os faróis são full LED com ajuste auto-
mático de altura e indicador dinâmico nas

setas completam o conjunto. Ainda no exte-
rior, os espelhos retrovisores externos são
elétricos e rebatíveis automaticamente e os
frisos e longarinas de teto são cromados.

A partir da Prestige Plus, o novo Q3
conta ainda com ar-condicionado de duas
zonas e o consagrado Audi Virtual Cockpit,
quadro de instrumentos digital com uma tela
de 10,25". No escuro, o pacote de ilumina-
ção ambiente estabelece pontos de lumino-
sidade no console central e nas portas.

Como opcional na versão Prestige Plus
está o teto solar elétrico panorâmico Open
Sky, que passa a ser de série na versão
Black, topo de gama. Esta versão traz de-
talhes em preto em diversos pontos: na
moldura da grade Singleframe, frisos das
portas, capas dos retrovisores e longari-
nas do bagageiro.

Para dar um toque de esportividade,
assentos dianteiros e volante – aplanado e
em couro – esportivos compõem o con-
junto da Black e o acabamento de todos os
bancos passa a ser de couro Alcântara.
Como opcionais, os clientes que escolhe-
rem esta versão ainda podem agregar lu-
zes interiores customizáveis em até 30
opções de cores e detalhes de acabamento
em Alcântara – estes dois itens possibili-
tam exclusividade ímpar.

Nos itens de segurança e conforto, a Bla-
ck ganha de série a função parking assist –
com esta tecnologia, o esterçamento é auto-
mático e o motorista só precisa acelerar, fre-
ar e mudar as marchas para entrar e sair de
vagas de estacionamento. É possível incluir
opcionalmente o Pacote ACC Stop&Go, que
contempla controle de cruzeiro adaptativo,
com funções de assistência adaptativa de
velocidade e assistência em congestionamen-
to, e o Audi pre sense dianteiro, que detecta
situações críticas envolvendo pedestres, ci-
clistas e outros veículos usando o radar, for-
necendo ao motorista advertência visual,
sonora e sensível. Se necessário inicia uma
frenagem de emergência.

Nacionais

A CAOA Chery anuncia mudanças para
o Tiggo7, modelo 2021. O Novo Tiggo7 ga-
nha nova central multimídia e atualizações
no visual. A central multimídia do Novo Ti-
ggo7 possui 9", sistemas Android Auto e
Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-
condicionado e das configurações das fun-
ções do veículo.

No visual, o modelo passa a ter adapta-
ções exclusivas para o mercado brasileiro com
molduras pretas nas caixas de roda, além de
novos detalhes na cor preta nos para-cho-
ques. O objetivo da mudança é dar um toque
mais aventureiro e robusto ao veículo. O

HB20 Versão Sport Novidades no novo
Chery Tiggo7

SUV Premium da CAOA Chery passa a con-
tar também com um novo tom de cinza me-
tálico, mais escuro, além de ser comercializa-
do, no modelo 2021, apenas na versão TXS,
topo de linha, com valor de R$ 117.990.

Produzido na unidade fabril de Anápo-
lis (GO), o modelo possui motor 1.5 litro
Turbo Flex, com potência máxima de 150
cv/147 cv (etanol/gasolina) a 5.500 rpm e
torque máximo de 21,4 kgfm (etanol/gasoli-
na) e transmissão automática de dupla em-
breagem de seis velocidades. A garantia é de
três anos para o veículo completo e cinco
anos para motor e câmbio.

A Hyundai Motor Brasil amplia seu
portfólio com a chegada do HB20 Sport,
versão inédita da nova geração do hatch com-
pacto que traz visual mais esportivo e itens
exclusivos, além de motor 1.0 turbo com in-
jeção direta de combustível. O preço sugeri-
do? R$ 70.990.

A versão Sport do HB20 Nova Geração
recebeu diversos itens que incrementam seu
visual exterior, a começar pelo body kit,
composto por saias laterais e spoiler de teto,
pintados em preto brilhante, e saia traseira
com filete em vermelho ou cinza, a depender

da cor escolhida para a carroceria.
As novidades passam ainda pela grade

frontal em formato de cascata, com contor-
no em preto brilhante, e pelo para-choque
dianteiro, que pode vir com detalhe em ver-
melho ou cinza. O novo integrante da famí-
lia HB20 traz também rodas de liga leve 16
polegadas com design exclusivo, logo da
marca sul-coreana em vermelho, e assinatu-
ra Sport na coluna “C”. O HB20 Sport está
disponível em quatro cores externas, sendo
três metálicas – Cinza Silk, Prata Brisk e
Vermelho Magic – e uma sólida – Branco

Atlas.
O habitáculo do novo modelo surpreen-

de pelos detalhes. Para quem senta no banco
do motorista do HB20 Sport estão disponí-
veis pedais esportivos em alumínio e volan-
te revestido em couro perfurado com costu-
ra na cor vermelha. O acabamento central do
painel simula fibra de carbono, enquanto as
maçanetas internas são em preto brilhante.

O HB20 Sport traz carregador de celu-
lar sem fio, item até então disponível apenas
para o Creta Prestige. O acessório é compa-
tível com aparelhos que dispõem da tecno-
logia de carregamento sem fio por indução
(wireless). Também fazem parte do pacote
tecnológico a nova central multimídia do tipo
flutuante com tela touchscreen de 8 polega-
das – que oferece conectividade com smar-
tphone por meio do Apple Car Play e do
Google Android Auto –, comandos de áudio
no volante, conexão Bluetooth® para tele-
fonia, streaming de áudio, acesso à agenda
telefônica, compatibilidade com iPod e MP3.

São destaque o ar-condicionado com
mostrador digital, a direção elétrica progres-
siva, o volante com regulagem de altura e
profundidade, retrovisores elétricos com re-
petidores de seta, o computador de bordo
com sete funções, o piloto automático com
limitador de velocidade e alavancas no vo-
lante para trocas de marcha (Smart Shift).

O motor 1.0l Turbo com injeção direta
de combustível e 120 cv de potência equipa
o HB20 Sport. O propulsor três-cilindros,
com torque máximo de 17,5 kgf.m a partir
de apenas 1.500 rpm, trabalha acoplado ao
câmbio automático de seis velocidades.

Motos
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Pré-venda da Honda CB 500X e CB 500F 2020
A genialidade da família Honda CB 500

está em compartilhar itens fundamentais
como motor e chassi e, através deles, criar
motocicletas de personalidades bem diferen-
tes - uma crossover aventureira e uma naked
com alma de streetfighter. O resultado al-
cançado pela engenharia da Honda uniu efi-
ciência máxima em aspectos variados e as
CB 500F e CB 500X são, reconhecidamen-
te, modelos seguros, robustos, econômicos
e de baixo custo de manutenção.

As qualidades de aventureira da Honda
CB 500X foram exaltadas nesta versão 2020
através da adoção da roda dianteira de 19
polegadas, escolha que amplia a capacidade
do modelo de encarar terrenos ruins com
maior segurança e desenvoltura. Já a Honda
CB 500F em versão 2020 atende de modo
ainda mais completo os fãs do estilo essen-
cial e agressivo das naked, que tem na grande
maneabilidade seu ponto de destaque.

A família CB 500 chega às concessioná-
rias de todo o Brasil à partir de março de
2020. O preço sugerido para a CB 500F 2020
é de R$ 26.900. Para a CB 500X 2020 o
preço sugerido é de R$ 28.900, ambos base
Estado de São Paulo.

O design da CB 500X 2020 está mais
afinado ao caráter “off” que a roda aro 19
polegadas confere ao modelo, escolha téc-
nica que eleva a dirigibilidade em estradas
de pavimentação degradada, e até mesmo
permite breves incursões na terra. A posi-
ção de pilotagem, aperfeiçoada, confere
maior domínio, mérito em parte de um novo

guidão cônico. Complementam a atitude
mais aventureira da CB 500X 2020 as sus-
pensões de curso ampliado e um amortece-
dor posterior mais eficaz. Novo painel de
instrumentos black out em LCD e para-
brisa mais protetivo são outras novidades
da CB 500X 2020.

Já a naked CB 500F 2020 tem no design
radical o ponto que mais a diferencia da ver-
são anterior. O novo guidão cônico propor-
ciona posição de pilotagem mais adequada,
que facilita o controle. Amortecedor traseiro
aperfeiçoado, painel black out LCD com in-
dicador de marchas engatadas são outras atu-
alizações do modelo.

Comum à ambas CB 500 é o motor bici-
líndrico, cuja potência máxima de 50,4 cv a
8.500 rpm e torque máximo de 4,53 kgf.m a
6.500 rpm permaneceram inalterados nas CB
500F e CB 500X 2020, mesmo tendo rece-
bido novos comandos de válvulas e dutos de
admissão e escape redesenhados. Estas alte-
rações visaram a melhoria da potência e tor-
que em regimes baixos e médios de rotação.
O câmbio de seis velocidades é agora dotado
de uma embreagem do tipo deslizante com
acionamento assistido. A transmissão final é
por corrente vedada tipo 520.

O chassi tubular de aço de arquitetura
tipo Diamond é igual em ambas CB 500, que
também compartilham o painel com luz-aler-
ta “shift-up”, que avisa o momento ideal
para troca de marcha, e o indicador digital de
marcha engatada. A iluminação Full LED é
equipamento padrão nas CB 500F e CB

500X 2020.
A suspensão dianteira telescópica con-

vencional tem tubos de 41 mm de diâmetro e
regulagem na pré-carga da mola. O curso é
de 120 mm na CB 500F e 150 mm na CB
500X (aumento de 10 mm em relação à ver-
são anterior). A suspensão traseira se vale
de um novo conjunto mola-amortecedor, re-
gulável na pré-carga da mola (cinco posi-
ções). Tal conjunto mola-amortecedor agora
é de tubo único e tem diâmetro majorado.
Ligado à balança de aço vinculada ao sistema
Pro-Link, propicia um curso da suspensão
traseira de 119 mm na CB 500F enquanto na
CB 500X o curso é de 135 mm (aumento de
17 mm em relação à versão anterior).

Quanto aos freios, o disco dianteiro sim-
ples tipo margarida é flutuante, com diâme-
tro de 320 mm na F e 310 mm na X. A pinça
de ambos modelos é de pistão duplo. Na
traseira o disco tipo margarida tem 240 mm
de diâmetro e pinça de pistão único. O siste-
ma ABS é de dois canais.

Na CB 500F, as rodas de liga leve têm
17 polegadas e seis raios em formato de Y. A
dianteira tem 3,5 polegadas de largura e cal-
ça pneu medida 120/70-ZR. A roda traseira
tem 4,5 polegadas de largura e o pneu tem
medida 160/60-ZR. A CB 500X tem rodas
de liga leve com sete raios duplos, a diantei-
ra com aro de 19" e largura de 2,5 polegadas,
a traseira tem aro 17" e largura de 4,5 pole-
gadas. Os pneus são tipo on/off na propor-
ção 60%-40%, medida 110/80R M/C na di-
anteira e 160/60R M/C atrás.

Design & aspectos práticos
A renovação no design da família Honda

500 é evidente. Na CB 500X, o caráter aven-
tureiro foi exaltado através de formas que
enfatizam a vocação multiuso. As aletas que
direcionam o ar para o radiador e todas as
partes plásticas das laterais ganharam mais
definição na passagem de uma superfície para
outra, enquanto o tanque, agora com 17,7
litros, está perfeitamente alinhado com as
laterais, característica que facilita a pilota-
gem de pé nas pedaleiras.

O banco de dois níveis foi redesenhado,
está mais estreito e arredondado na porção
dedicada ao condutor, facilitando assim o
apoio dos pés no solo. O novo guidão, mas
plano e alto, contribui para um melhor con-
trole enquanto o aumento do raio de esterço
facilita manobras em baixas velocidades. Já o
para-brisa, é fixado a uma barra metálica tu-
bular que facilita a montagem de sistemas de
navegação acima do painel de instrumentos.

A aerodinâmica da CB 500X 2020 foi
refinada, e favorece a fluidez do ar em volta
da carenagem e para-brisa, agora mais alto,
melhorando a proteção para o piloto em ve-
locidades elevadas.

A novo design da naked CB 500F bus-
cou aumentar ainda mais a agressividade do

modelo, dando-lhe característica de verda-
deira streetfighter. Exemplo deste trabalho é
o formato do conjunto ótico frontal, que
confere à CB 500F um “olhar” agressivo e
penetrante. As aletas laterais que direcio-
nam o ar para o radiador, mais integradas ao
tanque de combustível (agora com 17,1 li-
tros), colocam o motor em maior evidência.
Idem quanto as laterais, de desenho essenci-
al, e que valorizam a afilada rabeta.

Em ambas CB 500 o inédito painel LCD
Black out é protagonista, e inclui indicador
digital de marcha engatada e uma luz alerta
Shift-Up, que lampeja no momento ideal
para a passagem à marcha superior. Tal luz
vem com ajuste de fábrica para piscar quan-
do o motor alcança 8.750 rpm, mas é possí-
vel regulá-la para atuar de 5.000 e 8.750 rpm,
conforme a preferência do condutor.

Outro elemento em comum, inédito e de
grande efeito estético, é a ponteira de esca-
pe, agora com dupla saída, o que resulta tam-
bém em uma nova identidade sonora para a
família CB 500 2020.

A Honda CB 500F e CB 500X 2020
tem garantia de três anos, sem limite de qui-
lometragem, além do Honda assistance (As-
sistência 24 horas) durante o período que
durar a garantia.


