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Novo saque do FGTS beneficiará
até 60,2 milhões de trabalhadores
Governo de SP faz apelo para que
população não viaje na Páscoa
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Mais de 160 líderes mundiais pedem
força-tarefa global contra covid-19
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OCDE:
indicadores
antecedentes
têm a maior
queda mensal
já registrada
As principais economias
estão vendo a maior queda mensal nas atividades já registrada
em meio à crise do coronavírus, e não há um fim à vista com
clareza sobre quanto tempo vão
durar as quarentenas, disse a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) na quarta-feira (8).
A OCDE disse que seus
indicadores antecedentes,
projetados para marcar pontos de virada na atividade econômica, sugerem que todas as
principais economias mergulharam em uma “forte desaceleração”, com apenas a Índia
registrando só “simples desaceleração”.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,14
Venda:
5,14
Turismo
Compra: 4,94
Venda:
5,36

EURO
Compra: 5,58
Venda:
5,58

22º C
14º C

Noite
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Os ministros das Finanças
da União Europeia falharam
em chegar a um acordo nas negociações sobre mais apoio
para as economias atingidas
pelo coronavírus, que duraram
a noite toda, e seu presidente
disse na quarta-feira (8) que
suspendeu as discussões até
esta quinta-feira (9).
Fontes e autoridades diplomáticas disseram que uma briga entre Itália e Holanda sobre quais condições deveriam
ser atribuídas ao crédito da
zona do euro para os governos
que lutam contra a pandemia
estava bloqueando o progresso de meio trilhão de euros em
ajuda.
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Banco Central está
preparado para fazer
atuação maior no câmbio

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto,
disse na quarta-feira (8) que o
câmbio é flutuante (definido pelo
mercado), mas existe uma política para evitar excessos. Ele
afirmou ainda que o BC está preparado para fazer atuação maior,
a qualquer momento, se for necessário.
“Existe uma política para evitar excessos, alinhar o câmbio e

estabilizar os mercados”, disse
em transmissão ao vivo pela internet promovida pelo banco
Credit Suisse. Ele acrescentou
que o BC tem “arsenal bastante
grande” para atuar no mercado de
câmbio. “Parte do mercado advogava fazer programas mais
agressivos para o câmbio, nós
sempre entendemos que era importante dar liquidez, não influenciar a trajetória de preço, mas

sempre olhando o real em relação a outras moedas. Nós temos
um arsenal bastante grande. Entendemos que o real desvalorizou muito e um pouco mais em
relação a outras moedas. Estamos preparados a qualquer momento para fazer uma coisa maior, se for necessário, no câmbio,
mas entendemos que o câmbio é
flutuante”, afirmou.
Campos Neto disse ainda
que houve críticas de que as medidas adotadas para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia de covid-19 teriam sido
demoradas. Entretanto, ele afirmou que, comparado a outros
países, como os Estados Unidos, isso não é verdade. “E o
impacto também das medidas,
se considerar o que o Brasil fez
em termos de liquidez e capital,
16,7% do PIB [Produto Interno
Bruto], não tem nenhum outro
país emergente que tenha feito
nada parecido.
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balhadores brasileiros que irão
zerar as contas do fundo desde
setembro do ano passado, quando o governo instituiu o saqueimediato do FGTS. “Estamos
devolvendo o dinheiro do trabalhador ao trabalhador”, disse.
O novo saque beneficiará
os trabalhadores de menor renda. Segundo o Ministério da
Economia, R$ 16 bilhões serão
liberados para 45,5 milhões de
trabalhadores com até cinco salários mínimos de saldo no
FGTS. O dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de
dezembro e voltará para a conta do fundo, caso o trabalhador
não faça a retirada. Página 3

Brasil registra 800 mortes
pelo novo coronavírus
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BNDES disponibiliza crédito
para folha de pagamentos
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Petrobras aprova Programa
de Aposentadoria Incentivada
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Regularização de CPF pode
ser feita pelo site da RF
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Dólar fecha abaixo de
R$ 5,15 pela primeira vez em
quase duas semanas
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Esporte

Mudança no calendário do Sertões Series
O Sertões Series adaptou
seu calendário 2020 ao momento que vivemos. O Rally de
São Paulo será adiado para 4 e
5 de dezembro, marcando o
encerramento da temporada
do Sertões Series. Originalmente estava previsto para 28/
05, abrindo a temporada. Pelos mesmos motivos, a etapa
do Rio de Janeiro do Sertões
Series será transferida para
2021. O adiamento acontece
pelas razões que todos conhecem, em acordo com as autoridades locais.
Com relação ao Sertões
2020, a organização do evento progride como estava planejado para realização da prova de 14 a 23 de agosto, com
largada em São Paulo e chegada no Ceará. Confiamos que
o Brasil terá superado seu
maior desafio até lá. Nada é
mais importante do que a saúde e a segurança da população.
O SAS e a Covid-19
O Sertões projeta o futuro
em três dimensões: Esporte,
Social e Turismo. Neste mo-

mento, a área social, SAS – Saúde e Alegria no Sertões ganhou
ainda mais relevância e tem se
mobilizado para oferecer alternativas para levar atendimento
médico e psicológico a moradores de comunidades carentes. O
objetivo é evitar que as pessoas
se dirijam a hospitais ou postos
de saúde, onde o risco de contágio é mais alto.
Desde que o Ministério da
Saúde regulamentou, no fim de
março, o uso da telemedicina
para atendimento à distância a
pacientes no enfrentamento da
Covid-19, o SAS Brasil desenvolveu um sistema próprio de
prontuário para as consultas,
seguindo protocolos de segurança de dados, além de contar
com uma ampla rede de médicos para atendimentos remotos,
que só requerem o acesso à internet em um computador ou
em telefone celular.
A partir de quarta-feira(8),
cerca de 360 jovens que cumprem medidas socioeducativas
em 12 centros da Fundação
CASA, localizados em 8 municípios do Vale do Paraíba (Aru-

mente os idosos, continuam
precisando de assistência e há
muita carência nessa área. O
que muda é que no Sertões levamos a medicina para lugares
remotos e, agora, nossa proposta é garantir o atendimento
na casa dos pacientes, evitando a ida a hospitais por demandas que podem ser resolvidas
à distância”.

Foto/ Ricardo Leizer

Ministros da
UE falham
em chegar a
acordo sobre
resgate
econômico

O novo saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até um salário
mínimo (R$ 1.045) beneficiará
até 60,2 milhões de trabalhadores, disse na quarta-feira (8) o
secretário de Política Econômica do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida. Segundo ele,
os trabalhadores devem retirar
até R$ 36,2 bilhões nos próximos meses, dinheiro que ajudará a economia em meio à
pandemia de coronavírus.
De acordo com Sachsida,
30,7 milhões de trabalhadores
poderão sacar todo o saldo da
conta do FGTS. Isso elevará
para 66 milhões o número de tra-

Data do Sertões continua mantida
já, Caraguatatuba, Guarulhos, polo de atendimento com equiItaquaquecetuba, Jacareí, Lore- pes treinadas. Isso garantirá conna, São José dos Campos e Tau- sultas mais qualificadas e com
baté), e os funcionários das uni- equipamentos na porta da residades começam a ser atendidos dência dos pacientes.
de forma gratuita e à distância
pelos médicos do SAS Brasil.
Aspas Dra. Adriana Mallet,
Em uma segunda fase, ainda coordenadora do SAS Brasil
em abril, o SAS Brasil se prepa“Nesse momento de isolara para realizar também atendi- mento é essencial usar a tecnomentos presenciais, como já é logia para fazer o atendimento
marca da entidade desde 2013. A médico chegar as pessoas que
ideia é utilizar a estrutura itine- estão em isolamento, seja em
rante (carretas médicas) e o know função de sintomas ligados a
how que já tem para selecionar Covid-19 ou por qualquer outra
uma comunidade e montar um doença. As pessoas, principal-

Informações sobre o projeto podem ser acessadas no
site sasbrasil.org.br/coronavirus.
Doações: SAS Brasil –
Organização sem fins lucrativos.
Catarse: catarse.me/sasbrasilcovid.
Calendário Sertões Series
2020
01 a 04/07/2020 – Series
Jalapão; 14 a 23/08/2020 –
Sertões; 01 a 03/10/2020 –
Series Santa Catarina; 03 a 05/
12/2020 – Series São Paulo.
Siga-nos em nossas redes
sociais e saiba tudo sobre o
SERTÕES: www.sertoes.com

Mundial de Atletismo de Oregon
será de 15 a 24 de julho de 2022
O Campeonato Mundial
de Atletismo do Oregon foi
remarcado na quarta-feira
(8) para o período de 15 a
24 de julho de 2022. A decisão foi necessária após o
adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021,
causado pela pandemia de
COVID-19. A competição

será disputada no reformado
Estádio Hayward Field, na cidade de Eugene. Originalmente, o Mundial estava marcado
para o período de 6 a 15 de
agosto de 2021.
O Conselho Executivo da
World Athletics (ex-IAAF)
aprovou as novas datas, após
extensas discussões com as

partes interessadas do esporte, incluindo organizadores de
dois outros grandes campeonatos que ocorrerão em julho e
agosto de 2022: os Jogos da
Comunidade Britânica de Birmingham e o Campeonato Europeu Multiesportivo de Munique.
O novo cronograma evitará

conflito direto entre os eventos e, com uma programação
cuidadosa, garantirá que os
atletas possam participar das
três competições.
“Será um período muito
rico para os fãs de atletismo
em todo o mundo”, disse Sebastian Coe, presidente da WA.
“Serão seis semanas de atletis-

mo de primeira classe. Mais
de 70 de nossas federaçõesmembro fazem parte da
Commonwealth (Comunidade Britânica) e mais de 50 de
nossas federações são europeias”, lembrou o ex-corredor e medalhista olímpico. A
Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.
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Governo de SP faz apelo para que
população não viaje na Páscoa
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna
(diária) de política publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Tornou-se referência também na INTERNET,
pelo site www.cesarneto.com e no TWITTER, pela conta
@CesarNetoReal ... EMAIL cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Vereador-presidente Tuma (PSDB) tem - a partir do fato de
que São Paulo já tem hospital de campanha no Estádio do Pacaembu, no Anhembi e terá um 3º no Conjunto do Ibirapuera - uma
das maiores missões da vida política. Ser ponta de lança na tentativa de reeleição de Bruno Covas
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) tá entre ‘o inferno e o céu’ de ter que
vetar que os ricos pagadores do IPTU sejam beneficiados, caso a
Câmara paulistana aprove que podem atrasar o pagamento, assim
como os pobres e miseráveis. Apesar dos esforços pela COVID
19, a real da política é assim
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Janaína (ficante no PSL que foi do Bolsonaro) segue batendo forte no dinheiro que a Mesa presidida pelo deputado Cauê Macris (PSDB) tá gastando com custeios, manutenções
e investimentos (apesar do dinheiro das emendas que foi pro
Governo SP ajudar no combate à COVID 19
.
GOVERNO (SP)
Doria (dono do PSDB) tá sentindo na pele o que é se tornar
profissional da Política. Se recuar do apoio (ainda que condicionado) que aceitou do Lula (PT) fica ruim. Se não recuar, a porta
fica estreita com Bolsonaro, que renasce quase das cinzas com
Cloroquina + Azitromicina contra COVID 19
.
CONGRESSO (BR)
Não tem cabimento, nem futuro, que por medo de perder os
poderes que detém, alguns deputados federais e senadores botem a culpa - do 1º ‘Voo da Fênix’ do Presidente Bolsonaro - na
conta do médico dos Presidentes Roberto Kalil (leia-se ter usado cloroquina + azitromicina x vírus Clovid 19)
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Segundo a Literatura Bíblica, DEUS Segue Usando Quem
Quer, Como quer e Quando Quer - até os simplórios como ele pra as vezes Humilhar os sábios. Este foi o recado do Bolsonaro
em seu pronunciamento na tv; afirmando que a cloroquina + azitromicina pode fazer milagres contra o COVID 19
.
PARTIDOS (BR)
A aprovação do chamado Orçamento de Guerra dá ao Presidente Bolsonaro (sem partido) o Poder de transferir cerca de 3
bilhões - destinados ao Fundo Eleitoral e às Eleições municipais
2020 dos partidos políticos brasileiros. Esta é a real do Estado
de Calamidade (COVID 19) que vive o Brasil
.
JUSTIÇAS (BR)
Ainda que seja presidido por um ex-advogado do PT do Lulismo - Dias Toffoli - pelo menos 6 Supremos vão desaprovar o
absurdo jurídico do também oriundo do PT sindicalista do ABCD
- Lewandowiski - dando aos Sindicatos poder de intermediar acordos entre patrões e empregados
.
HISTÓRIAS (BR)
Entre 1999 e 2001 este jornalista publicou uma versão mensal da coluna diária na revista “Justiça & Poder”, sobre as políticas no Poder Judiciário paulista e brasileira. A Editora quebrou,
mas as revistas não foram queimadas. Por isso, alguns ministros
no Supremos são leitores até hoje
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O Governador João Doria
fez um apelo, na quarta-feira (8),
para que as pessoas não viajem
durante o feriado prolongado da
Páscoa e permaneçam em casa
para contribuir com as medidas
de combate ao contágio pelo
novo coronavírus.
A orientação do Governo de
São Paulo é de que a população
mantenha o isolamento social,
em atendimento ao decreto da
quarentena, e não faça viagens
desnecessárias especialmente
para municípios do litoral.
“Estamos na Semana Santa e
temos um feriado prolongado a
partir dessa sexta-feira (10), se
é que podemos falar em feriado

em um período de uma crise tão
densa e tão triste como essa. Eu
faço um apelo às famílias que,
por favor, não se dirijam ao litoral de São Paulo. É um apelo que
faço como governador do Estado: permaneçam em casa”, destacou Doria.
O Governo de São Paulo não
instalou bloqueios ou impôs restrições de utilização das rodovias paulistas durante o período
de quarentena. Apesar disso, o
acesso às praias não está liberado. “Peço que não se desloquem.
As praias estão fechadas, no Litoral Norte, no Litoral Sul e na
Baixada Santista. Isso foi uma
determinação do Governo de

São Paulo e uma orientação correta de prefeitos e prefeitas das
cidades do litoral do Estado de
São Paulo”, pontuou o Doria.
O Governador utilizou as estatísticas de contaminação pelo
coronavírus para embasar o pedido. Ele destacou que São Paulo tem 56% dos óbitos e 41%
dos casos confirmados de COVID-19 no Brasil. Apenas na terça-feira (7), foram registradas 67
mortes por coronavírus, o maior
índice desde o início da pandemia. Sem as medidas de quarentena, os números poderiam ser
maiores. Por este motivo, o pedido do Governo do Estado é para
que a população se conscientize

sobre a importância do isolamento e evite fazer viagens.
A orientação está alinhada
com os pedidos apresentados ao
Governo de São Paulo pelos prefeitos das cidades litorâneas.
Eles defendem que a população
não se desloque até o Litoral,
para que não haja maiores índices de contaminação e consequente sobrecarga dos sistemas
de saúde dos municípios.
“Os prefeitos estão sintonizados, preocupados com o atendimento à população residente
nestas cidades. Portanto, mais
uma vez, a recomendação é: por
favor, faça a sua Páscoa em
casa”, concluiu Doria.

Governo de São Paulo paga benefício
do Merenda em Casa para 732 mil alunos
O Governador João Doria
confirmou na quarta-feira (8) o
primeiro pagamento referente ao
mês de abril do programa Merenda em Casa. Cerca de 732 mil
estudantes da rede estadual receberão subsídio no valor-base
de R$ 55 mensais para a compra
de alimentos. Durante dois meses, o benefício dobra e passa
para R$ 110 a 113 mil alunos em
situação de extrema pobreza.
“Esta ação representa um
investimento de R$ 40 milhões
em abril e mais R$ 40 milhões
em maio. Neste momento, a decisão é para atender 60 dias, mas
se necessário for, dadas as circunstâncias e seguindo a orientação médica, nós poderemos
estender por um período ainda
maior”, disse Doria.
O benefício é oferecido
para 732 mil estudantes cujas
famílias recebem o Bolsa Família ou vivem situação de extrema pobreza e não recebem
o benefício federal, de acordo
com o Cadastro Único, do Mi-

nistério da Cidadania.
Mobilização
A verba extra para os 113 mil
estudantes mais carentes será
garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização
social especializada em parcerias
público-privadas. O grupo iniciou
a mobilização de recursos privados para potencializar esforços
e levar renda para as famílias
mais vulneráveis do Estado.
O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas da rede pública estadual permanecerem
suspensas. O pagamento será
feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em
qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável
pela família de cada estudante
com direito ao subsídio.
“Não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa
dessas pessoas. Então, a própria

PicPay garantirá o pagamento de
todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a
taxa bancária será bancada pela
PicPay. Se resolver sacar no banco 24 horas, a taxa cobrada será
paga também pela PicPay. Isso
foi uma condição colocada para
que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros sejam utilizados integralmente pelas pessoas”, afirmou o Secretário de
Estado da Educação, Rossieli
Soares.
Passo a passo
– Pesquise por “PicPay” nas
lojas virtuais Apple Store (para
dispositivos iOS) ou Google
Play (para dispositivos Android)
e faça o download do aplicativo.
– Crie uma conta no PicPay
com seu nome, CPF e data de
nascimento.
– Valide sua identidade. O
usuário receberá notificações
no aplicativo pedindo o envio de
uma selfie e uma foto do RG ou
carteira de habilitação. A medi-

da garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.
– Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício
é creditado na conta PicPay do
usuário.
Compra de alimentos
– Não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito. É
possível sacar o dinheiro em um
caixa eletrônico da rede 24 Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.
– O subsídio de R$ 55 será
disponibilizado até o último dia
útil do mês, sem descontos de
taxas.
– Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR
Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.

Feiras, mercados e sacolões municipais
funcionam no feriado da Semana Santa
O feriado pela Semana Santa, de 10 a 12 de abril, fará com
que os mercados e sacolões
municipais tenham mudanças
em seus horários de funcionamento. Mesmo no período de
quarentena, estes equipamentos
e as feiras livres seguem funcionando normalmente.
Por se tratar de ambientes
com grande circulação de pessoas, algumas medidas de proteção estão sendo adotadas
como prevenção à pandemia tais
como:
A suspensão da oferta de
mesas e cadeiras ao público,
com o objetivo de facilitar o fluxo de pessoas e diminuir as aglo-

merações dentro dos equipamentos;
A proibição da degustação de
alimentos para a população nas
feiras livres, mercados e sacolões públicos, com o propósito
de não disseminar o vírus nos
utensílios e alimentos servidos;
A distância mínima de um
metro quadrado entre as barracas das feiras;
A recomendação de apenas
um funcionário manusear o dinheiro e fazer as transações
monetárias;
A orientação de disponibilização de equipamentos e produtos para a higienização das mãos,
como pias com sabão e álcool

em gel, tanto nos boxes quanto
nas entradas e saídas das feiras
livres e mercados e sacolões
públicos.
Os mercados e sacolões
públicos devem ser lavados e
higienizados todos os dias ao final expediente/operação.
Os permissionários estão
autorizados a abrir os boxes,
pois o abastecimento à população de São Paulo é uma prioridade da Prefeitura de São
Paulo. A restrição é para os restaurantes, que podem vender por
delivery, conforme portarias publicadas. As medidas são para
evitar aglomerações e reduzir o

risco de transmissão do coronavírus para proteger a população,
conforme as orientações do
Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
O Setor de Abastecimento
realizou reuniões com associações de permissionários de mercados municipais e foi definido
o novo horário de funcionamento para o período da quarentena.
Acesse os endereços e horários
de mercadões e sacolões.
As feiras livres não sofreram mudanças em seus horários
de funcionamento, permanecendo de terça a domingo, das 7h30
às 13h00.

Aula inaugural do Centro de Mídias
SP e da TV Educação tem adesão
dos alunos do Estado
A aula inaugural do Centro
de Mídias SP transmitida simultaneamente pela TV Educação na segunda-feira (6)
contou com a participação de
diversos estudantes da rede
estadual. Sofia Rabaquini
Mendes, de 4 anos, seguiu os
passos da professora Débora
Garofalo e desenvolveu uma
mão mecânica.
A mãe dela, a professora
coordenadora do núcleo de
pesquisa Ludmila Rabaquini,
da Diretoria de Ensino Centro, conta que foi uma experiência divertida, em quatro
mãos, e que ambas fizeram
tudo juntas. “A Sofia foi fazendo, cortamos os canudinhos e fomos colando. Quando a mão mecânica estava
pronta a reação da dela foi a
melhor possível, de diversão”,
salienta a docente.
Rafael Flores Fianencini,
aluno do 6º ano da Escola Estadual Dr. Salles Jr., em Dou-

rado, também aprovou a programação do primeiro dia de
aulas virtuais. Segundo o pai
dele, Carlos Fianencini, professor de química na mesma
escola, o estudante ficou bem
empolgado. “Ele veio me contar que hoje teve aula de matemática, ciências e geografia.
O Rafael ficou entusiasmado
com a prática de ciências, que
falou sobre misturas homogêneas e heterogêneas, e até me
chamou para ver com ele”, comentou.
Aplicativo
O estudante da 3ª série do
Ensino Médio da Escola Estadual Orígenes Lessa, em Diadema, Nycollas Pereira da Silva achou a experiência muito
proveitosa, principalmente a
possibilidade de usar o aplicativo sem internet própria.
Além disso, o jovem disse que
o app é muito bem organizado, tanto nas salas quanto nas

conversas em grupos.
“Já imaginei meus amigos
e eu excluindo o grupo do
WhatsApp e usando só o ensino a distância, pois o aplicativo é só para educação. Então,
fica muito mais fácil e organizado por lá”, destaca.
Quanto à aula inaugural, ele
achou muito interessante,
principalmente por tratar sobre sustentabilidade. “A fórmula que foi esquematizada,
produzida, de trazer exemplos
foi muito boa”, diz.
O Centro de Mídias da Educação de SP é uma plataforma
que vai permitir que os 3,5 milhões de estudantes da rede
estadual tenham acesso gratuitamente a aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos
pedagógicos durante o período do isolamento social provocado pelo combate à COVID-19, doença causada pelo
novo coronavírus.
A plataforma digital e da

TV Educação vai permitir que
os milhões de alunos da rede
pública t e n h a m a c e s s o a o
ensino de qualidade com
professores e especialistas da Secretaria da Educação. Para mais informações, os interessados podem acessar o seguinte endereço eletrônico: https://
centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
Aulas suspensas
As aulas na rede estadual
de São Paulo estão suspensas
desde o dia 23 de março como
medida de controle à propagação do coronavírus. Como a
Secretaria da Educação antecipou o período de férias e recesso escolar, neste momento é importante que os estudantes acessem e conheçam as
ferramentas para se familiarizarem.
As aulas que contarão
como dias letivos recomeçam
no dia 22 de abril.
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Novo saque do FGTS beneficiará
até 60,2 milhões de trabalhadores
O novo saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) de até um salário mínimo (R$ 1.045) beneficiará até
60,2 milhões de trabalhadores,
disse na quarta-feira (8) o secretário de Política Econômica
do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida. Segundo ele,
os trabalhadores devem retirar
até R$ 36,2 bilhões nos próximos meses, dinheiro que ajudará a economia em meio à pandemia de coronavírus.
De acordo com Sachsida,
30,7 milhões de trabalhadores
poderão sacar todo o saldo da
conta do FGTS. Isso elevará para
66 milhões o número de trabalhadores brasileiros que irão zerar as contas do fundo desde setembro do ano passado, quando
o governo instituiu o saque-imediato do FGTS. “Estamos devolvendo o dinheiro do trabalhador
ao trabalhador”, disse.
O novo saque beneficiará os
trabalhadores de menor renda.
Segundo o Ministério da Economia, R$ 16 bilhões serão liberados para 45,5 milhões de trabalhadores com até cinco salários mínimos de saldo no FGTS.
O dinheiro estará disponível de

15 de junho a 31 de dezembro e
voltará para a conta do fundo,
caso o trabalhador não faça a retirada.
Diferentemente do saqueimediato, que previa até R$ 998
por conta ativa ou inativa, o novo
saque será limitado a R$ 1.045
por trabalhador, independentemente do número de contas que
ele tenha. Quem não fez o saqueimediato até 31 de março deste
ano, perdeu o prazo. O dinheiro
voltou para o FGTS, e o trabalhador não poderá acumular o
direito antigo com o valor do
novo saque.
PIS/Pasep
Em relação à extinção do
antigo fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
que não recebe depósitos desde
1988 e ainda tem R$ 21,5 bilhões, o presidente do Conselho
Curador do FGTS, Julio Cesar
Costa, esclareceu que os cotistas continuam com os direitos
preservados e terão até cinco
anos para sacarem sua parte.
“O saque continua amplo e
irrestrito, tanto para titulares

como para herdeiros”, explicou
Costa. Segundo ele, o dinheiro
do fundo do PIS/Pasep apenas
migrou de lugar e foi para o
FGTS, onde receberá a mesma
remuneração das contas dos demais trabalhadores. Ele também
esclareceu que a extinção do
antigo fundo não envolve a arrecadação atual do PIS e do Pasep,
dinheiro que financia o segurodesemprego, o abono salarial e
parte do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Costa lembrou que, nos últimos anos, o governo promoveu
diversas campanhas de saque do
fundo do PIS/Pasep, mas que a
adesão foi fraca. “No ano passado, apenas R$ 1,6 bilhão foi sacado. Provavelmente esses cotistas são pessoas idosas que não
sabem que têm direito a esse dinheiro”, declarou.
Impacto
Durante a entrevista coletiva para explicar as medidas para
o FGTS, o secretário especial de
Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues,
apresentou um comparativo entre as medidas tomadas pelo Bra-

sil em relação a outros países
para enfrentar a crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Segundo ele, o Brasil mobilizou, até agora, 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para
atenuar os efeitos da pandemia,
número superior à média de
3,1% do PIB registrada em 34
países.
O valor aplicado pelo governo brasileiro também está superior à média dos países emergentes, que mobilizaram 1,6%
do PIB para combater o coronavírus. Em relação às principais
economias emergentes, o Brasil está apenas atrás do Chile, que
está empenhando 4,7% do PIB.
O levantamento, no entanto,
considera medidas como antecipação de gastos, adiamento de
tributos e liberação de linhas de
crédito. Se forem consideradas
apenas despesas novas e desonerações de tributos, que têm impacto fiscal, o montante empenhado pelo governo brasileiro
cai para 2,97% do PIB, o equivalente a R$ 224,6 bilhões, segundo números apresentados
pelo próprio secretário Waldery
Rodrigues no fim da semana passada. (Agencia Brasil)

BC está preparado para fazer
atuação maior no câmbio
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, disse na quarta-feira (8)
que o câmbio é flutuante (definido pelo mercado), mas existe
uma política para evitar excessos. Ele afirmou ainda que o BC
está preparado para fazer atuação
maior, a qualquer momento, se
for necessário.
“Existe uma política para evitar excessos, alinhar o câmbio e
estabilizar os mercados”, disse
em transmissão ao vivo pela internet promovida pelo banco Credit Suisse. Ele acrescentou que o
BC tem “arsenal bastante grande”
para atuar no mercado de câmbio.
“Parte do mercado advogava fazer
programas mais agressivos para o
câmbio, nós sempre entendemos
que era importante dar liquidez,
não influenciar a trajetória de preço, mas sempre olhando o real em
relação a outras moedas. Nós temos um arsenal bastante grande.
Entendemos que o real desvalorizou muito e um pouco mais em
relação a outras moedas. Estamos
preparados a qualquer momento
para fazer uma coisa maior, se
for necessário, no câmbio, mas
entendemos que o câmbio é flutuante”, afirmou.
Medidas
Campos Neto disse ainda
que houve críticas de que as
medidas adotadas para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia de covid-19 teriam sido

demoradas. Entretanto, ele afirmou que, comparado a outros
países, como os Estados Unidos, isso não é verdade. “E o
impacto também das medidas, se
considerar o que o Brasil fez em
termos de liquidez e capital,
16,7% do PIB [Produto Interno
Bruto], não tem nenhum outro
país emergente que tenha feito
nada parecido. Quando pega a
potência fiscal, em termos de
dinheiro novo, o Brasil está um
pouco acima de mercados emergentes”.
Contratos
Campos Neto disse que tem
enfatizado a importância de
cumprimento de contratos,
como aluguel e crédito. “A crise com interrupção nos contratos se torna muito mais aguda,
com uma demora na recuperação muito maior. Tivemos indício de quebra de contrato, tentativa de quebra de contrato de
energia, aluguéis. A parte de [crédito] consignado, que não faria
nenhum sentido porque o consignado está ligado em grande
parte a um servidor [público] que
tem estabilidade, não vai ter o
salário afetado. Do ponto de vista do governo, é melhor ter um
fiscal um pouco pior e ter a certeza de que todos os contratos
são cumpridos”, acrescentou.
Impacto na economia
O presidente do BC afirmou

que o impacto da crise na economia brasileira vai depender do
tempo de duração do distanciamento social. “É um vírus que
tem letalidade muito baixa, mas
a contaminação é muito alta. E
tem obviamente os trade off
[prós e contra de uma decisão]
entre ter uma curva mais acelerada [aumento dos casos da doença] e criar uma imunidade e o
custo econômico. O Banco Central não entra na discussão dessas escolhas. A gente entende que
é uma política de governo”.
“O que dá para fazer é tentar
passar credibilidade para as pessoas de que o governo vai ajudar. O governo não vai deixar
nenhuma ruptura, vai olhar os
setores mais prejudicados. O
governo não quer promover vencedores e perdedores, quer que
todos sejam vencedores. [Mas]
alguns nessa crise vão ser perdedores, vão ter mais impacto do
que outros. O governo vai tentar
fazer com que isso seja da forma mais linear possível”, afirmou Campos Neto.
Ele acrescentou que uma
queda na economia este ano é
quase certa. “Talvez as próximas
duas ou três semanas sejam as
mais importantes no sentido de
ver como vai se comportar”.
Campos Neto destacou que
o momento é de união. “É um
momento muito difícil. Nós precisamos de unidade. Alguns elementos que causaram dificulda-

des adicionais foram internos às vezes desorganização entre
estados e municípios e o governo federal, às vezes ruídos gerados pela própria coordenação,
que é difícil. Mas o momento é
de união. O trabalho tem sido
bastante intenso”, disse.
Geopolítica
O presidente do BC afirmou
também que, passada a crise, a
geopolítica vai ficar “bastante
diferente”, o que pode ser prejudicial para países emergentes.
Segundo ele, haverá maior distanciamento do mundo desenvolvido em relação aos países
emergentes. “Os países emergentes estão muito inseridos nas
cadeias globais de valor”. Campos Neto destacou que, nos últimos anos, grande parte do crescimento dos emergentes ocorreu com base na especialização
na produção. Ele citou equipamentos médicos produzidos por
países asiáticos.
De acordo com o presidente
do BC, depois da crise, os países desenvolvi dos podem passar
a produzir bens, que antes eram
importados das nações em desenvolvimento. “Se você tiver país
desenvolvido tendo que voltar a
produzir bens que já não tinha
vantagem comparativa, provavelmente a gente está numa situação
de um crescimento estrutural
mundial mais baixo por tempo
maior”, disse. (Agencia Brasil)

Regularização de CPF
Faturamento da
indústria desacelera pode ser feita pelo site
em fevereiro, diz CNI da Receita Federal
O faturamento da indústria
sofreu uma desaceleração em
fevereiro. O aumento de 0,2%
em relação a janeiro é baixo na
comparação da alta de 2,3% registrada de dezembro para janeiro, informou na quarta-feira (8)
a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Apesar da desaceleração, em
relação ao mesmo mês de 2019,
o índice de crescimento em fevereiro ficou em 0,9%.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) registrou alta de
1,2 ponto percentual em relação
a fevereiro de 2019. De janeiro
para fevereiro, a UCI aumentou
0,5 ponto percentual, alcançando 78,7%, sem considerar os
efeitos sazonais. Foi a segunda
alta consecutiva nesse dado.
Emprego
Segundo a CNI, apesar de o
emprego seguir praticamente

estável, as horas trabalhadas tiveram queda. De janeiro para fevereiro, o emprego industrial não
se alterou, considerando a série
dessazonalizada.
Na comparação com o mesmo mês do último ano, houve um
leve recuo de 0,1%. Nesse mesmo período, a queda de horas trabalhadas foi de 1,6%. A massa
salarial paga aos trabalhadores da
indústria também caiu. A redução
foi de 0,8% usando como base
janeiro e 2,2% na comparação
com fevereiro de 2019.
O rendimento médio real foi
o indicador com a maior perda
acumulada. O recuo de 0,7% é o
quarto resultado negativo consecutivo desse índice, que havia registrado redução de 0,1% em novembro de 2019, de 1,5% em dezembro, e novamente de 0,1% em
janeiro de 2020. Na comparação
com fevereiro de 2019 a queda foi
de 2,1%. (Agencia Brasil)

A Receita Federal informou na quarta-feira (8) que a
regularização do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) para ter
acesso ao programa de auxílio
emergencial do governo federal pode ser feita no site do órgão a qualquer hora do dia.
O esclarecimento foi feito após cidadãos terem relatado dificuldades para inserir
o número do CPF no aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial, que permitirá o cadastramento para receber o valor de
R$ 600 para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.
Segundo a Receita, o aplicativo tem recebido um grande número de acessos, fato
que pode estar dificultando o
cadastro dos beneficiários. O
órgão orienta que as pessoas
continuem tentando realizar o
cadastro ao longo do dia caso
não seja possível realizá-lo na
primeira tentativa.
Caso o problema persista,
o cidadão deve verificar no

site da Receita se seu CPF
está em situação irregular.
Caso seja encontrada alguma
pendência, o problema poderá ser resolvido por meio da
página de serviços do órgão,
preenchendo o formulário eletrônico “Alteração de Dados
Cadastrais no CPF”.
Se a pendência continuar, o
cidadão deverá procurar o
atendimento presencial em
uma agência da Receita Federal.
A Receita alerta ainda que,
se o CPF estiver em situação
regular, mas o usuário não
conseguir realizar o cadastro
no aplicativo, o problema não
estará relacionado ao órgão.
A estimativa da Caixa é de
que 20 milhões de trabalhadores informais não inscritos em
programas sociais poderão baixar o aplicativo que permitirá
o cadastramento para recebimento da renda básica emergencial. O auxílio é de R$ 600
ou de R$ 1,2 mil para mães
solteiras. (Agencia Brasil)
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Ministros da UE falham
em chegar a acordo sobre
resgate econômico
Os ministros das Finanças da União Europeia falharam em
chegar a um acordo nas negociações sobre mais apoio para as
economias atingidas pelo coronavírus, que duraram a noite toda,
e seu presidente disse na quarta-feira (8) que suspendeu as discussões até esta quinta-feira (9).
Fontes e autoridades diplomáticas disseram que uma briga
entre Itália e Holanda sobre quais condições deveriam ser atribuídas ao crédito da zona do euro para os governos que lutam
contra a pandemia estava bloqueando o progresso de meio trilhão de euros em ajuda.
“Após 16 horas de discussões, chegamos perto de um acordo,
mas ainda não chegamos lá”, disse Mario Centeno, presidente do
Eurogrupo. “Suspendi o Eurogrupo e continuaremos amanhã.”
Os ministros das Finanças, que iniciaram as negociações na
terça-feira e a conduziram durante a noite toda com inúmeros
intervalos para permitir negociações bilaterais, estão tentando
concordar com um pacote de medidas para ajudar governos, empresas e indivíduos.
Eles esperavam concordar com um programa de meio trilhão
de euros para atenuar a crise econômica e financiar a recuperação em relação à pandemia e virar a página sobre divisões que
prejudicaram as relações enquanto o bloco luta contra o surto.
Mas brigas ressurgiram de forma proeminente outra vez, disse
uma fonte diplomática: “Os italianos querem que uma referência à
mutualização da dívida como um possível instrumento de recuperação seja analisada no futuro. Os holandeses dizem ‘não’.”
Uma autoridade que participou das negociações disse que, na
madrugada, a Holanda era a única que se recusava a endossar um
texto com o qual os ministros deveriam concordar para obter
apoio a um novo conjunto de medidas econômicas dos 27 líderes nacionais do bloco.
O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse no Twitter que “nesta hora difícil, a Europa deve estar unida. Juntamente
com (o ministro das Finanças da França,) Bruno Le Maire, peço
a todos os países do euro que não se recusem a resolver essas
difíceis questões financeiras e facilitem um meio-termo — por
todos os cidadãos”.
A emissão de dívida conjunta tem sido uma batalha entre países do sul europeu — economicamente enfermos, como Espanha e Itália — e do norte — fiscalmente forte, liderado pela Alemanha e Holanda — desde que as crises financeiras e da zona do
euro começaram, há mais de uma década. (Agencia Brasil)

OCDE: indicadores
antecedentes têm a maior
queda mensal já registrada
As principais economias estão vendo a maior queda mensal
nas atividades já registrada em meio à crise do coronavírus, e
não há um fim à vista com clareza sobre quanto tempo vão durar
as quarentenas, disse a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na quarta-feira (8).
A OCDE disse que seus indicadores antecedentes, projetados para marcar pontos de virada na atividade econômica, sugerem que todas as principais economias mergulharam em uma
“forte desaceleração”, com apenas a Índia registrando só “simples desaceleração”.
Os indicadores estão sinalizando “a maior queda já registrada
na maioria das grandes economias”, disse a OCDE, sediada em
Paris, em comunicado, acrescentando que a enorme incerteza
sobre quanto tempo os isolamentos durarão prejudicaram severamente seu valor preditivo.
Como resultado, a OCDE disse que os indicadores “ainda não
são capazes de antecipar o fim da desaceleração, especialmente
porque ainda não está claro o quão longas, nem mesmo o quão
severas, serão as medidas de bloqueio”.
No mês passado, a OCDE estimou que cada mês que as principais economias passarem em confinamento reduzirá 2 pontos
percentuais de seu crescimento anual. (Agencia Brasil)

Receita prorroga prazo de entrega
das declarações de espólio
Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a
Receita Federal prorrogou o
prazo para a apresentação da
Declaração Final de Espólio e
da Declaração de Saída Definitiva do País. O prazo para a
entrega das declarações e
eventual recolhimento do imposto apurado foi transferido
de 30 de abril para 30 de junho de 2020. As alterações
estão descritas na Instrução
Normativa RFB nº 1.934, de
2020, publicada na terça-feira (7) em edição extra do Diário Oficial da União.
“A medida justifica-se pela
dificuldade advinda do isolamento social causado pelo
coronavírus. Pretende-se
resguardar a população ao
evitar a aglomeração de
contribuintes nas unidades
de atendimento da Receita
Federal bem como empresas ou instituições financeiras,
na busca de informes de rendimentos, e em escritórios de profissionais ou em entidades que
prestem auxílio no preenchimento das declarações. Assim, busca-se contribuir com o esforço
governamental de diminuir a propagação da doença”, diz a Receita, em nota.
Com a nova norma, a Declaração Final de Espólio deve

ser apresentada até 30 de junho de 2020 e o respectivo
imposto pago até a mesma
data, nas hipóteses em que:
- a decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados,
ocorreu até o ano-calendário
de 2019 e que tenha transitado em julgado até o último dia
do mês de fevereiro do anocalendário de 2020;
- a lavratura da escritura
pública de inventário e partilha ocorreu no ano-calendário
de 2019; ou
- o trânsito em julgado da
decisão judicial da partilha,
sobrepartilha ou adjudicação
dos bens inventariados ocorreu entre 1º de março e 31 de
dezembro do ano-calendário
de 2019.
Já a Declaração de Saída
Definitiva do País deverá ser
apresentada até 30 de junho
de 2020 e o respectivo imposto pago até a mesma
data, nas hipóteses em que a
pessoa física residente no
Brasil se retirou do território nacional: em caráter permanente no curso do anocalendário de 2019; ou em
caráter temporário e completou 12 meses consecutivos de ausência em 2019.
(Agencia Brasil)
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Mais de 160 líderes mundiais pedem
força-tarefa global contra covid-19
Campos Neto tentará
convencer senadores do
orçamento de guerra
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse na quarta-feira (8) à Agência Brasil
que está confirmada para esta
quinta-feira (9), às 11h15, uma
videoconferência de senadores
com o presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto.
O presidente do BC vai tentar
convencer os senadores que
resistem à votação da Proposta de Emenda à Constituição
do Orçamento de Guerra
(PEC10/2020) a apoiarem a
proposta. “A conversa certamente vai ajudar a superar muitas dúvidas colocadas por diversos senadores. Creio que,
após a conversa, seja possível
construir um entendimento”,
disse Bezerra.
Defendida pela equipe econômica com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que votou os dois
turnos da PEC no mesmo dia,
vários parlamentares resistem
no Senado ao que consideram
um “cheque em branco” ao governo federal durante a pandemia do novo coronavírus.
Um dos pontos do texto
que mais enfrenta resistência
dos senadores trata da aquisição de títulos privados - como
debêntures, carteiras de créditos e certificados de depósitos
bancários (CDBs) – pelo Banco Central, o que não é permitido hoje. A medida tem o objetivo de aumentar a liquidez
de empresas, mas pode deixar
o Tesouro Nacional exposto
a papéis com alto risco de
inadimplência. O texto também cria um instrumento para
impedir que os gastos emergenciais contra a pandemia,
cerca de R$ 700 bilhões, sejam misturados ao Orçamento
da União.
Para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet
(MDB-MS), a PEC é desnecessária depois de o Congresso
ter aprovado o decreto de calamidade, que desobriga o cum-

primento da meta fiscal deste
ano para o Governo Central (Tesouro, Previdência e Banco
Central) e abre caminho para
mais gastos com a epidemia.
Simone Tebet lembrou a
decisão do ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou
pedido do governo e afastou
obstáculos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) à expansão dos gastos públicos
para conter a pandemia. “Não
precisava do Orçamento de
guerra para [o governo] gastar.
O Supremo já havia autorizado.
Eles quiseram foi incluir poderes para o BC”, disse.
Constitucionalidade
Outro problema, apontado
por senadores, é a constitucionalidade da votação de PEC
por meio remoto. A justificativa do presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, que convocou os senadores para votar a
proposta na segunda-feira (13),
é que, apesar do respaldo do
ministro do Supremo Alexandre de Moraes, os técnicos do
governo “continuam dizendo
que precisam de segurança jurídica para tomar as decisões”.
“Não faltará o Senado da
República para dar as tais seguranças jurídicas que o governo está pedindo”, disse Alcolumbre, acrescentando que o
Orçamento de guerra será a
única mudança na Constituição
analisada no sistema de votação virtual.
A PEC 10/2020 ainda não
tem relator designado pelo
presidente do Senado. Por
enquanto, o que há de certo é
que, se for votada, a proposta
que veio da Câmara sofrerá
mudanças e, se aprovada, terá
que passar por nova análise dos
deputados.
“A proposta vai sofrer
emenda. Estamos debruçados
sobre esses parágrafos relativos ao BC”, disse o líder do
MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). (Agencia Brasil)
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Acober S/A Administração
de Bens e Condomínios
C.N.P.J./M.F. nº 61.391.314/0001-57 - NIRE 35.3.00064925
Convocação
Convidamos os acionistas para se reunirem em A.G.O.
dia 17.04.2020, às 11:00 hs, à Rua Azevedo Soares
1101, Capital, com a seguinte ordem do dia: i) contas
e demonstrações ﬁnanceiras de 31.12.2019; ii)
destinação do lucro líquido e dividendos; iii) outros
assuntos. São Paulo 06/04/2020. Alexandre Pedro de
Queiroz Ferreira – Presidente

VIGOR ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em AGE que será realizada
no dia 15/04/2020, em 1ª convocação às 11h e em 2ª às 11h30mim, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim
Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a destituição
do Sr. You Ta Ma do cargo de Diretor de Finanças e de Administração e Controle da Companhia; e (ii) outros assuntos de
interesse dos acionistas presentes e da Companhia. SP, 6/04/2020. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de
Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(07, 08 e 09/04/2020)

Berg-Steel S.A. Fábrica Brasileira de Ferramentas
CNPJ nº 44.209.294/0001-31 - NIRE nº 353.000.27132
Edital de Cancelamento das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinádia do Dia 18.04.2020
Em razão da pandemia do COVID-19 (coronavírus), que impôs isolamento social e paralisação de
várias atividades empresarias não essenciais no Brasil, como a desenvolvida por essa companhia, e
do estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo
QGH&2081,&$02626$&,21,67$6TXH¿FDPFDQFHODGDVD$VVHPEOHLD*HUDO
2UGLQiULD $*2  H$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD $*(  FRQYRFDGDV SDUD R GLD  DV
quais serão realizadas, mediante nova convocação, até o dia 31.07.2020, conforme autorizado pelo
artigo 1º da Medida Provisória 931, de 30.03.2020. Araras-SP, 02/04/2020. (a) José Abilio Baggio –
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

14ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro – SP.Edital de Citação – com o Prazo de 20 dias.
Processo nº 1063675-84.2018.8.26.0002 O Dr. ALEXANDRE BATISTA ALVES, Juiz de Direito
14ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro – SP. Faz Saber á ANTONIO JOSÉ MOREIRA
DOS SANTOS, MARCOS CÁSSIO PERGAMO BALLARINI e MARINALVA DOS SANT OS
BARBOSA BALLARINI, que CLAUDIO CAPATO, lhe ajuizou uma ação Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança (Locação de Imóvel) para rescisão do contrato de locação
e de cobrança de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, ref. á locação do imóvel descrito
na petição inicial o qual não foram localizados os réus e deferiu-se sua citação por edital, para
que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a ação sob pena de aceitar os
fatos alegados pelo autor na petição inicial, “nos termos do artigo 257 do NCPC”. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo - SP, 11.12.2019.
J – 08 e 09/04

Um grupo formado por 165
personalidades de projeção internacional, incluindo 92 expresidentes e ex-primeiros-ministros, se juntaram para exigir
a criação de uma força-tarefa
executiva do G20 (o grupo das
20 maiores economias do mundo) e uma conferência global
imediata para coordenar um esforço bilionário de combate ao
novo coronavírus.
Na carta aberta, o grupo fala
em acelerar a busca por uma vacina e tratamentos, além de reativar a economia global, e solicita compromisso com um financiamento “muito além da capacidade atual das instituições
internacionais existentes”.
“A emergência econômica
não será resolvida até que a
emergência de saúde seja resolvida: a emergência de saúde não
terminará simplesmente exterminando a doença em apenas um
país, mas garantindo a recupera-

ção do covid-19 em todos os
países”, afirma o comunicado.
A carta é assinada por nomes
como os ex-primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Gordon Brown, Ehud Barak, de Israel; o ex-primeiro-ministro espanhol José Luís Zapatero, o exprimeiro-ministro de Portugal
José Manuel Barroso, os ex-presidentes Fernando Henrique
Cardoso, Felipe Calderón (México), Juan Manuel Santos (Colômbia), entre dezenas de outros. Também fazem parte da lista de signatários o ex-secretário-geral da ONU, Ban KiMoon, o ex-secretário-geral da
Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy,
além de ex-diretores da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e acadêmicos.
Verba
O chamamento dos líderes é
para um acordo, dentro dos pró-

ximos dias, que inclui a liberação de US$ 8 bilhões para acelerar o esforço global de vacinas, cura e tratamento e mais
US$ 35 bilhões para apoiar sistemas de saúde, com a aquisição,
de forma coordenada, de ventiladores a kits de teste e equipamentos de proteção para profissionais de saúde.
“Em vez de cada país, estado
ou província dentro dele, competir por uma parte da capacidade existente, com o risco de
aumentar rapidamente os preços, também devemos aumentar bastante a capacidade, apoiando a OMS na coordenação da
produção e aquisição global de
suprimentos médicos, como
kits de teste, equipamentos de
proteção individual e tecnologia da informação para atender
a demanda mundial. Também
precisaremos armazenar e distribuir equipamentos essenciais”, diz a carta. O grupo adver-

te que sem apoio rápido, pode
haver 1,2 milhão de mortes por
covid-19 na África e nos países
mais pobres da Ásia, em meio
ao perigo de provocar a segunda rodada da doença no resto do
mundo.
O grupo também pede a injeção de US$ 150 bilhões em
países em desenvolvimento
para que possam combater os
efeitos da crise médica e econômica, impedindo que uma
segunda onda da doença retorne aos países à medida em que
saiam da primeira onda. A carta
também fala em renunciar ao
pagamento de juros da dívida
para os países mais pobres, incluindo US$ 44 bilhões da
África ainda este ano. Eles ainda propõem a emissão de US$
500 a US$ 600 bilhões em recursos adicionais pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI)
na forma de direitos de saque
especiais. (Agencia Brasil)

BNDES disponibiliza crédito
para folha de pagamentos
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dispõe, a partir da
quarta-feira (8), de recursos
para o Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, anunciado
no dia 27 de março pelo presidente da instituição, Gustavo
Montezano, e que é destinado à
folha de pagamentos de pequenas e médias empresas.
O Tesouro Nacional informou ontem que liberaria R$ 17
bilhões para a primeira parcela
dos recursos. No total, o BNDES
terá R$ 40 bilhões, a metade por
mês, para o financiamento de
dois meses da folha de pagamento dessas empresas. A maior parte, R$ 34 bilhões, tem origem

no Tesouro Nacional e R$ 6 bilhões são recursos dos bancos.
De acordo com o BNDES,
estão aptas a pedir o financiamento as empresas com faturamento anual acima de R$
360 mil até R$ 10 milhões.
Como contrapartida, elas não
poderão demitir empregados
no período. Pelos cálculos do
banco, serão beneficiadas 1,4
milhão de empresas e 12,2 milhões de pessoas.
O BNDES está preparado
para receber a adesão dos bancos privados e públicos que quiserem participar do programa. A
partir desta quarta-feira, quem
aderir ao programa poderá oferecer a seus clientes a linha do

Programa Emergencial de Suporte a Empregos, para financiar o pagamento dos funcionários das empresas, no valor total
de até dois salários mínimos por
empregado.
Os participantes do programa precisam atender a algumas
regras. Além da faixa de faturamento anual entre R$ 360
mil e R$ 10 milhões, para o
pagamento por dois meses
dos empregados com salários até R$ 2.090,00, as empresas precisam ter a folha de
pagamento processada em
uma das instituições financeiras sujeitas à fiscalização do
Banco Central. Ao contratar o
crédito, elas vão assumir respon-

sabilidades, como a impossibilidade de rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho de
seus empregados no período
entre a data da contratação da
linha de crédito e o sexagésimo dia após o recebimento da
última parcela do financiamento. O BNDES alertou que o não
cumprimento dessa regra implicará o vencimento antecipado da dívida.
Os agentes financeiros também passam por regras. Eles não
poderão condicionar o crédito à
aquisição de qualquer produto
ou serviço adicional, ou pagamento de taxa, que não os 3,75%
a.a. determinado como custo do
financiamento. (Agencia Brasil)

Golpes cibernéticos prometem de
dinheiro a serviços de streaming
A ação de golpistas exige
atenção redobrada de quem vai
usar a internet para tentar receber os benefícios que o Estado
está colocando à disposição das
pessoas direta ou indiretamente
afetadas pelo novo coronavírus
(Covid-19). Denúncias de sites
e aplicativos fraudulentos não
param de crescer.
Segundo autoridades no assunto, os golpes cibernéticos
tendem a aumentar à medida que
mais pessoas recorrerem à rede
mundial de computadores para
resolver questões que antes da
pandemia da doença seriam solucionadas presencialmente.
A Caixa Econômica Federal
recorreu às redes sociais para alertar sobre os cuidados que quem não
está inscrito no Cadastro Único do
governo federal deve tomar ao baixar, por celular, o aplicativo para se
inscrever para receber os R$ 600
de ajuda financeira que serão pagos a trabalhadores informais, microempreendedores ind ividuais
(MEIs), autônomos e desempregados que têm direito a receber
o benefício.
Tão logo o Congresso Nacional aprovou o pagamento de
três parcelas de R$ 600 a título
de auxílio emergencial, links
para sites e aplicativos fraudulentos começaram a ser compartilhados pelas redes sociais. Alguns destes endereços fazem
alusão ao aplicativo da Caixa e
ao chamado coronavoucher.

Crimes cibernéticos
Os criminosos cibernéticos
vêm se valendo da comoção pública causada pela pandemia do
coronavírus há mais tempo. Já
no dia 22 de março, ou seja, oito
dias antes da aprovação da ajuda
financeira federal, o Ministério
da Cidadania denunciava que
mensagens prometendo um “auxílio cidadão” de R$ 200 que
nunca existiu estavam sendo
compartilhadas pelo WhatsApp.
Até o dia 25 de março, o laboratório da startup de segurança digital Psafe, o Dfndr, já tinha identificado 25 diferentes
tipos de golpes e seis aplicativos maliciosos. Em comum, eles
oferecem falsos benefícios para
pessoas direta ou indiretamente
afetadas pela doença.
As ofertas fraudulentas prometem não só dinheiro, mas
também kits de máscaras, álcool em gel, além de assinaturas
grátis em serviços de compartilhamento de conteúdo online
(streaming). Em 25 de março,
os acessos aos links fraudulentos compartilhados pelas redes
sociais já tinham ultrapassado os
2 milhões em apenas sete dias e
seguiam aumentando.
De acordo com o laboratório, é comum cibercriminosos
se aproveitarem de eventos de
grande repercussão e até mesmo
de feriados ou festividades para
disseminar golpes cibernéticos.

O objetivo é roubar dados pessoais e financeiros das vítimas.
“Dessa vez, utilizando a pandemia do coronavírus como isca,
dezenas de ataques estão sendo
criados com o objetivo de enganar a população”, alerta o laboratório, em nota.
O Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto Br
(Nic.br), do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), também alertou para o crescimento
de ameaças à segurança na rede
mundial de computadores.
De acordo com o núcleo, as
ameaças à segurança dos internautas costumam ser apresentadas na forma de “sedutoras ofertas de aplicativos, informações
e serviços que, na verdade, mascaram programas maliciosos,
fraudes, furtos de informação e
outros tipos de vírus”. Em sua
página, o Nic.br apresenta uma
série de medidas de proteção
para os internautas.
A Polícia Federal (PF), bem
como as polícias civis de vários
estados, como o Paraná , Minas Gerais e Ceará, também já alertaram a
população para o aumento significativo das ameaças cibernéticas em um
momento em que, para evitar a
propagação do novo coronavírus,
mais pessoas estão acessando a
internet, por mais tempo, de suas
casas ou celulares.
A PF recomenda que, para
evitar cair em golpes, os internautas que estão à procura de

informações sobre as ações e
benefícios oferecidos pelos órgãos públicos devem sempre se
certificar de estar acessando as
páginas oficiais dos governos.
Sites de órgãos públicos costumam ser identificados pelo domínio .gov em seus endereços.
Por exemplo: o endereço do site
oficial do Ministério da Cidadania
é
o
http://
desenvolvimentosocial.gov.br.
Mas também é preciso estar
atento aos domínios que tentam
imitar os originais, o que pode
ser feito com a mera subtração
ou substituição de um caractere
por outro, comoo https://
agenciabraZil.ebc.com em vez
do
original
https://
agenciabrasil.ebc.com.br.
A PF recomenda que os internautas não cliquem em links
enviados por e-mail, SMS ou
aplicativos de mensagens em
nome de instituições bancárias
nem forneçam dados pessoais,
números de cartões de crédito
ou senhas por telefone ou em
formulários enviados por fontes
suspeitas.
As pessoas também devem
ficar atentas aos boletos bancários, já que estes podem ser facilmente adulterados. É preciso
sempre conferir o nome da empresa credora e o valor cobrado.
E entrar em contato com o emissor do boleto, por meio dos canais oficiais, em caso de dúvidas. (Agencia Brasil)

IGP-M acumula taxa de inflação
de 6,95% em 12 meses
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
registrou inflação de 1,05% na
primeira prévia de abril deste
ano. A taxa é superior ao 0,15%
da prévia de março, segundo dados divulgados na quarta-feira,

(8) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador acumula taxa de inflação de
6,95% em 12 meses.
A alta do índice na passagem
da prévia de março para a prévia
de abril foi puxada pelos preços
no atacado e pelo varejo. O Ín-

dice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu
de 0,20% em março para 1,43%
em abril.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma deflação (queda de
preços) de 0,06% em março para

uma inflação de 0,33% em abril.
Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção
foi o único subíndice do IGP-M
que teve queda na taxa, ao passar
de 0,34% na prévia de março
para 0,16% na prévia de abril.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2020
CBS Médico Cientíﬁca S/A - CNPJ: 48.791.685/0001-68

As demonstrações ﬁnanceiras completas estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Demonstração de Resultado
2019
2018
Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 - Valor em R$
Receita Bruta Operacional
304.834.780 276.880.802
Líquido em 31/12/2019 - Valor em R$
ATIVO
2019
2018
Vendas de Mercadorias
304.834.780 276.880.802
Ativo Circulante
112.053.244
105.876.490
Capital Reserva
Lucros
(64.837.995) (58.551.886)
Social
Legal Acumulados
Total Deduções das Vendas
Caixa
10.186
573
239.996.786 218.328.916
Bancos
58.999
14.619 Saldos em 31.12.2017 7.200.000 2.191.352 41.635.693 51.027.045 Receita Líquida
(196.800.697) (183.460.044)
6.786.398 6.786.398 Custos
Aplicações Financeiras
31.574.828
22.421.474 Lucro Líquido do Exercício
Custos da Mercadorias Vendidas
(196.800.697) (183.460.044)
Clientes
53.807.320
50.194.734 Destinação
43.196.088
34.868.871
- 339.320
(339.320)
- Lucro Bruto
Estoques
23.195.341
30.744.115 Constituição de Reserva
(30.246.102) (24.775.206)
Impostos a Recuperar
3.018.040
2.424.860 Saldos em 31.12.2018 7.200.000 2.530.672 48.082.771 57.813.443 Despesas/Receitas Operacionais
(10.060.960)
(9.757.434)
- 10.037.678 10.037.678 Despesas com Pessoal
Outros Créditos
388.530
76.116 Lucro Líquido do Exercício
Despesas Operacionais
(19.634.692) (14.480.148)
Ativo não Circulante
36.379.136
36.696.251 Destinação
(550.451)
(537.625)
- (1.090.672) 1.090.672
- Despesas Tributárias
Outros Créditos
387.500
387.500 Constituição de Reserva
12.949.986
10.093.665
Créditos Fiscais
35.000.000
35.000.000 Saldos em 31.12.2019 7.200.000 1.440.000 59.211.121 67.851.121 Resultado Operacional
Despesas/Receitas não Operacionais 2.381.875
1.130.347
Notas
Explicativas:
1-)
Conceito
Operacional:
A
C.B.S.
Médico
Imobilizado
940.746
1.136.797
Despesas Indedutíveis
(314.454)
(1.898.383)
Intangível
50.890
171.954 Cientíﬁca S/A, é uma Sociedade Anônima de capital fechado, com sede
Despesas Financeiras
(1.663.241)
(1.751.893)
Total do Ativo
148.432.380
142.572.741 e foro na cidade de São Paulo/SP com ﬁliais em São Paulo/SP e Itapeva/ Receitas Financeiras
4.359.569
4.780.623
MG, tendo como objeto social o comércio atacadista de instrumentos e
PASSIVO
2019
2018
15.331.861
11.224.013
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, com início Resultado antes CSLL/IRPJ
Passivo Circulante
23.472.704
27.650.743
Provisão para CSLL
(1.407.754)
(1.181.016)
Fornecedores
18.643.770
24.085.381 das atividades em 20/07/1977. 2-) Apresentação das Demonstrações Provisão para IRPJ
(3.886.429)
(3.256.599)
Débitos Sociais
368.722
411.316 Contábeis: As demonstrações contábeis, foram elaboradas em obediência Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período
10.037.678
6.786.398
Débitos Fiscais
2.549.935
1.682.681 com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e demais práticas 4-) Capital Social: O Capital Social é de R$ 7.200.000,00 (sete milhões
Outras Exigibilidades
1.233.133
216.808 emanadas da legislação societária e Código Civil. 3-) Principais e duzentos mil reais) dividido em 7.200.000 ações ordinárias nominativas.
Empréstimos e Financiamentos
505.103 Práticas Contábeis: a-) Aplicações Financeiras: Estão registrados 5-) Créditos Fiscais e Provisões: A companhia obteve em 10/2018
Provisões
677.144
749.455 ao custo da aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a liminar através de mandado de segurança contra a inclusão do ICMS na
data
de
encerramento
do
Balanço.
b-)
Direitos
e
Obrigações:
Estão
Passivo não Circulante
57.108.555
57.108.555
base de cálculo do PIS e da COFINS, processo nº 5024546-18-2018-4-03Provisões Fiscais
57.108.555
57.108.555 demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes
6100. 6-) Eventos Subsequentes: Os diretores declaram a inexistência de
Patrimônio Líquido
67.851.121
57.813.443 variações monetárias e encargos ﬁnanceiros, observando o regime de
fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que
Capital Social
7.200.000
7.200.000 caixa. c-) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da
venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou ﬁnanceira da
Lucros Acumulados
49.173.443
41.296.373 depreciação acumulada calculada pelo método linear. d-) Investimentos
empresa,
ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
Reserva Legal
1.440.000
2.530.672 em empresas coligadas e controladas: A companhia não participa do
A DIRETORIA
Resultado do Exercício
10.037.678
6.786.398 capital social de outras sociedades. e-) Resultados: A companhia apura
CONTADORA: Paula Cristina Romano - CRC: 1SP178.121/O-4
Total do Passivo
148.432.380
142.572.741 seus resultados com base no Lucro Real pelo regime de competência.

CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referente ao período de 2018 a 2019, ficando esta
Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Milhares de Reais)
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Milhares de Reais)
31.12.2019 31.12.2018 Passivo
Ativo
31.12.2019 31.12.2018
31.12.2019 31.12.2018
393.396 310.809
Ativo Circulante: (Nota 2e)
88.083
87.065 Receita Bruta
Passivo Circulante: (nota 2e)
181.388
168.439
20
12
Disponível:
947
384 Tributos sobre Faturamento
(15.012) (15.015)
Caixa, Bancos e Fundos
20
12 Fornecedores de Bens e Serviços
166.376
153.424
26.238
23.627 Receita Líquida
393.376 310.797 Tributos e Contribuições a Recolher
Realizável a Curto Prazo:
Custo das Vendas
(520)
–
Pagamentos Antecipados
6.823
462 Títulos a Pagar
10.732
14.588
Resultado Bruto
165.856
153.424
Aplicações Financeiras
370.034 294.907 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 50.150
48.450 Despesas Administrativas
(1.101)
(1.405)
Clientes (nota 2c)
15.654
14.549
(12.932) (10.126)
16
16 Resultado de Provisões e Amortizações
Outros Exigíveis a Curto Prazo
Estoques
864
878
Receitas Financeiras
18.650
17.903
11.000
9.000
Passivo
Não
Circulante:
1
1
Créditos Tributários
Juros sobre Capital Próprio do Exercício
(59.000) (57.000)
11.000
9.000 Resultado antes do IR e CSLL
762.036 720.158 Provisão para Contingências (nota 2f)
Ativo Não Circulante:
111.473
102.796
12
– Patrimônio Líquido: (nota 2 i)
Realizável a Longo Prazo:
1.056.349 934.902 Despesas com IR e CSLL
(38.476) (34.847)
Depósitos Judiciais
12
– Capital Social (nota 2 h)
72.997
67.949
700.000 650.000 Resultado após IR e CSLL
Lucro Líquido do Exercício por ação
0,26
0,26
762.024 720.158
Imobilizado: (nota 2d)
Reserva Legal
12.980
9.330 Número de Ações ao Final do Exercício 280.000.000 260.000.000
Terrenos e Edifícios
880.902 828.104
343.369 275.572 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
(118.878) (107.946) Reservas de Lucros
Depreciações Acumuladas
1.155.432 1.030.967 Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Findos em
1.155.432 1.030.967 Total do Passivo
Total do Ativo
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Pelo Método Indireto)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
(Valores em Milhares de Reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
31.12.2019 31.12.2018
Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a administraSociais Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Atividades Operacionais:
ção de bens próprios, compra e venda de imóveis próprios e a participação
(Valores em Milhares de Reais)
72.997
67.949
Reser- Re- Total do Resultado do Exercício
em outras sociedades como quotista ou acionista, a sociedade existirá por
71.932
67.126
Capital va de serva Patrimônio Receitas (despesas) que não afetam o caixa:
prazo indeterminado. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações ContáDepreciações/Amortizações
10.932
10.126
Social Lucros Legal Líquido
beis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de Descrição
59.000
57.000
600.000 216.823 5.930 822.753 Juros sobre Capital Próprio
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições Saldo em 31.12.2017
Provisão
para
Contingências
2.000
–
contidas na Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e na Lei nº 11.941, de 27.05.2009, Subscrição e Integralização
44.200
–
–
44.200 Variações do Ativo Circulante e Ativo
conforme segue: a) Aplicações Financeiras - estão demonstradas ao va- de Capital
(7.464)
(955)
–
– não Circulante:
lor de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aumento de Capital por Bonificação 5.800 (5.800)
(6.361)
(6)
– 64.549 3.400
67.949 Pagamentos Antecipados
b) Registro das Receitas e Despesas - as receitas e despesas estão de- Resultado do Exercício
(1.105)
(972)
650.000 275.572 9.330 934.902 Clientes
monstradas pelo regime de competência de exercícios. c) Clientes - A pro- Saldo em 31.12.2018
Estoques
14
–
visão de aluguéis a receber é constituída com base no valor estipulado no Subscrição e Integralização
(12)
23
48.450
–
–
48.450 Outros Realizáveis a Longo Prazo
contrato de locação dos imóveis. d) Imobilizado - está demonstrado ao de Capital
–
– Variações do Passivo Circulante e Passivo
custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2019; Aumento de Capital por Bonificação 1.550 (1.550)
(682)
7.254
não
Circulante:
– 69.347 3.650
72.997
inclusos, também os valores correspondentes a obras em andamento. As Resultado do Exercício
563
141
700.000 343.369 12.980 1.056.349 Fornecedores
depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil Saldo em 31.12.2019
Tributos e Contribuições
2.611
268
dos bens. e) Ativo e Passivo Circulante - demonstrados a valores conhe- Proposta da Diretoria
(3.856)
6.849
–
–
–
– Títulos a Pagar
cidos, incluindo quando aplicável, os encargos e atualizações calculados Distribuição de Dividendos
–
(4)
–
– Outros Exigíveis a Curto Prazo
até a data do balanço. f) Provisão Para Contingências - Considerada Aumento Capital por Bonificação 49.850 (49.850)
136.783 141.374
50.150
–
–
50.150 Total das Atividades Operacionais
como suficiente para atender possíveis perdas que possam advir dos pro- Aumento Capital por Subscrição
(127.925) (132.825)
800.000 293.519 12.980 1.106.499 Atividades de Investimento
cessos judiciais e administrativos ora em curso, aos cuidados dos “Asses- Saldo
(75.127) (58.573)
sores Jurídicos”. g) Provisão de IRPJ e da Contribuição Social sobre As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicações Financeiras
Lucro - estão constituídos de conformidade com a legislação e alíquotas destinação será deliberada na Assembleia Geral de Acionistas. A Reserva Adições Líquidas em Imobilizado
(53.304) (74.252)
vigentes com base no Lucro Real por Estimativa Mensal. h) Capital Social Legal foi constituída de 5% sobre o lucro líquido no valor de MR$ 3.650, Redução em Investimentos
506
- está representado por 280.000.000 de ações ao valor nominal de R$ 2,50 totalizando MR$ 12.980 ao final de 2019. Nota 3 - Partes Relacionadas - Atividades de Financiamento:
(8.850) (8.550)
cada uma. i) Patrimônio Líquido - O Lucro Líquido do exercício de As transações com partes relacionadas se resumiram às receitas origina- Aumento de Capital Social
48.450
44.200
MR$ 69.347 se encontra demonstrado como Reservas de Lucros cuja das de aluguéis de imóveis a empresa ligada, Lojas Cem S.A.
Juros sobre Capital Próprio Pagos
(57.300) (52.750)
Total dos Efeitos de Caixa e Equivalentes
8
(1)
Diretoria
Giacomo Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Roberto Benito
8
(1)
Variações de Caixa e Equivalentes
Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
Saldo no Início do Exercício
12
13
Saldo no Final do Exercício
20
12
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Srs. Diretores das Cem Administração e Participações S.A. - as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - s/nº Km 46 Sala determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações s /BTIVEMOS ENTENDIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS RELEVANTES PARA A
10 - Salto - SP. 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
Cem Administração e Participações S/A, que compreendem o Balanço fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações administração é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição EFICÕCIA DOS CONTROLES INTERNOS DA INSTITUI½áO s !VALIAMOS A ADEQUA½áO DAS
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na RESPECTIVAS DIVULGA½µES FEITAS PELA ADMINISTRA½áO s #ONCLU¤MOS SOBRE A
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações elaboração das demonstrações contábeis. 4. Responsabilidades do adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cem são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que possam
Administração e Participações S/A em 31 de dezembro de 2019, o em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa operacional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma EVIDãNCIAS DE AUDITORIA OBTIDAS AT£ A DATA DE NOSSO RELATRIO s !VALIAMOS A
Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento OBJETIVO DE APRESENTA½áO ADEQUADA s /BTIVEMOS EVIDãNCIA DA AUDITORIA
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à instituição, profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. apropriada e suficiente referente às informações financeiras da instituição
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética !L£M DISSO s )DENTIFICAMOS E AVALIAMOS OS RISCOS DE DISTOR½áO RELEVANTE NAS para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e,
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a consequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 31 de janeiro de
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 2020. Andreoli & Associados - Auditores Independentes S/S auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de CRC 2SP017977/O-1; Walter Arnaldo Andreoli - Contador 3. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antônio contábeis: A administração da instituição é responsável pela elaboração e erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável; Luis Claudio Vultão
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Contador - CRC1SP221304/O-0 - Auditor.

MOINHO PROGRESSO S/A

APSEN Farmacêutica S/A

CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da APSEN Farmacêutica S/A, informados do Cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
que estava prevista para ocorrer às 14h00 do dia 24 de abril de 2019 na sede da Companhia, por prudência e precaução, visando colaborar
com as autoridades públicas quanto à necessidade de proteção da sociedade, face as ameaças de transmissão do vírus Covid-19. A decisão foi
tomada com fundamento no previsto na Medida Provisória nº 931/2020, que autorizou a extensão do prazo para realização das assembleias
gerais das companhias. Os acionistas serão informados oportunamente acerca de nova data para realização de referida assembleia. São Paulo/
SP, 23 de março de 2020. Renato Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

TIMPEL S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Timpel S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no próximo dia 24.04.2020, às 9h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Simão Alvares, nº 356,
Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05417-020, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a
homologação do aumento de capital social da Companhia aprovado na AGE realizada em 21.02.2020; (ii) alteração da
redação do Artigo 5º; (iii) ratiﬁcação da criação de subsidiária da Companhia no exterior; e (iv) a alteração e a consolidação
do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 06.04.2020. Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração

Página 5

LOJAS CEM S.A.
CNPJ/MF: 56.642.960/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referentes ao período de 2018 a 2019, ficando esta
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos
Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Milhares de Reais)
31.12.2019 31.12.2018
31.12.2019 31.12.2018 Passivo
31.12.2019 31.12.2018
Ativo
5.760.517 5.382.397
4.452.814 3.975.817 Passivo Circulante:
Ativo Circulante:
1.035.087 809.470 Receita bruta
(129.485) (131.136)
Disponível:
35.980
40.115 Fornecedores de mercadorias para revenda
435.908 415.368 Ajuste a valor presente
131.667 142.328
Caixa, bancos e fundos
35.980
40.115 Fornecedores de bens e serviços
24.604
23.137 Reversão ajuste a valor presente ano anterior
Cancelamentos
e
devoluções
(36.485) (32.982)
4.416.834 3.935.702 Tributos e contribuições a recolher
Realizável a curto prazo:
112.463
92.993
(1.374.508) (1.279.527)
Pagamentos antecipados
256
578 Empréstimos e financiamentos
1.581
2.296 Tributos sobre faturamento
4.351.706 4.081.080
Aplicações financeiras
1.922.363 1.676.012 Obrigações com funcionários
98.542
92.927 Receita líquida
(2.430.613) (2.231.644)
Clientes
2.116.957 1.930.780 Dividendos e JSCP a pagar (nota 2f)
191.294 178.000 Custo das vendas
Resultado bruto
1.921.093 1.849.436
Ajustes à valor presente
(34.946) (37.129) Arrendamento curto prazo (aluguéis futuros) (829.603) (950.069)
Provisão para devedores duvidosos (nota 2c) (193.842) (184.826) (nota 2h)
164.900
– Despesas com vendas
Despesas administrativas
(354.465) (337.190)
Estoques (nota 2b)
467.846 439.582 Outros exigíveis a curto prazo
5.795
4.749
Resultado de provisões e amortizações
(183.811) (16.870)
Créditos tributários
135.554 108.667 Passivo Não Circulante:
331.877
88.000
Receitas financeiras
178.276 214.705
Outros realizáveis à curto prazo
2.646
2.038
Provisão para contingências (nota 3)
72.000
88.000
Despesas financeiras
(15.052) (14.500)
515.973
85.938
Ativo Não Circulante:
Arrendamento longo prazo (aluguéis futuros) Juros sobre capital próprio do exercício
(199.000) (184.000)
19.741
21.002
Realizável a longo prazo:
(nota 2h)
259.877
– Resultado antes do IR e CSLL
517.438 561.512
Depósitos judiciais
19.741
21.002
3.601.823 3.164.285 Despesas com IR e CSLL
(169.899) (170.862)
496.232
64.936 Patrimônio Líquido:
Ativo imobilizado: (nota 2d)
2.200.000 1.900.000 Resultado após IR e CSLL
347.539 390.650
Móveis, equipamentos e instalações
99.635
89.461 Capital social (nota 2e)
144.680 127.300 Lucro líquido do exercício por ação
0,39
0,52
Veículos
17.652
17.560 Reserva legal
1.257.143 1.136.985 Número de ações ao final do exercício
880.000 760.000
Terrenos e edifícios
10
10 Reserva de lucros
4.968.787
4.061.755
Total
do
Passivo
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
Demonstrações
Contábeis
Depreciações acumuladas
(72.355) (65.255)
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Sociais
Valores a amortizar (nota 2g)
46.893
41.762 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Pelo Método Indireto)
Amortizações realizadas
(20.380) (18.602) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
(Valores em Milhares de Reais)
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Direito de uso de bens (aluguéis futuros) - (nota 2h) 603.350
–
31.12.2019 31.12.2018
Atividades Operacionais:
(Valores em Milhares de Reais)
–
Amortização - Direito de uso de bens (nota 2h) (178.573)
347.539 390.650
Total do Resultado do exercício
4.968.787 4.061.755
Total do Ativo
393.009 171.992
Reserva
Re- Patri- Receitas (despesas) que não afetam o caixa:
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
129.485 131.136
Capital
de serva mônio Ajustes a valor presente
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31.12.2019
Social Lucros Legal Líquido Reversão do ajuste a valor presente ano anterior (131.667) (142.328)
Nota 1 - Contexto operacional: A sociedade tem por objeto o comércio de Descrição
Provisão
de
férias
e
encargos
3.364
4.461
1.500.000
1.089.834
107.800
2.697.634
Saldo
em
31.12.2017
eletrodomésticos e móveis, podendo ainda participar de outras sociedades
9.016 (22.146)
–
– Provisão para devedores duvidosos
como quotista ou acionista sendo que a sociedade existirá por prazo inde- Aumento de capital por bonificação 324.000 (324.000)
16.871
15.869
–
– 76.000 Depreciações/amortizações - Benfeitorias
terminado. Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis: As de- Aumento de capital por subscrição 76.000
182.940
–
monstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Resultado do exercício
– 371.150 19.500 390.650 Amortização arrendamento
(16.000)
1.000
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições contidas na Lei Saldo em 31.12.2018
1.900.000 1.136.984 127.300 3.164.284 Provisão para contingências
199.000 184.000
das Sociedades por Ações e dispositivos constantes da Lei nº 11.638, de Aumento de capital por bonificação 210.000 (210.000)
–
– Juros sobre capital próprio
(241.615) (5.601)
28.12.2007 e da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, conforme segue: a) Registro Aumento de capital por subscrição 90.000
–
– 90.000 Variações do ativo circulante:
321
2.209
dos custos, receitas e despesas - os custos, receitas e despesas foram Resultado do exercício
– 330.159 17.380 347.539 Pagamentos antecipados
(186.177)
45.797
contabilizados pelo regime de competência de exercícios. b) Estoques - Saldo em 31.12.2019
2.200.000 1.257.143 144.680 3.601.823 Clientes
Estoques
(28.264) (49.298)
estão demonstrados pelas quantidades físicas inventariadas, avaliadas Proposta da Diretoria
Créditos tributários
(26.887) (4.702)
pelo método PEPS - “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”, onde os estoques Distribuição de Dividendos
–
–
–
–
Outros realizáveis a curto prazo
(608)
393
têm custo de aquisição em valores iguais ou inferiores ao de mercado na Aumento Capital por Bonificação 210.000 (210.000)
–
–
1.261 (1.880)
Variações do ativo não circulante:
época. c) Provisão para devedores duvidosos - está constituída levando- Aumento Capital por Subscrição 90.000
–
– 90.000
Outros realizáveis a longo prazo
1.261 (1.880)
se em consideração possíveis perdas que possam advir dos valores a rece- Saldo
2.500.000 1.047.143 144.680 3.691.823
44.773 (96.440)
ber de clientes. d) Imobilizado - está demonstrado ao custo de aquisição, As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Variações do passivo circulante:
Fornecedores
22.006 (100.217)
incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2019. As depreciações
19.470
1.884
são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. judiciais e administrativos, ora em curso aos cuidados dos Assessores Jurí- Tributos e contribuições
2.251
1.666
e) Capital Social - está representado por 880.000.000 de ações, todas or- dicos. Nota 4 - Seguros: Os valores segurados são contratados pela admi- Obrigações com funcionários
1.046
227
dinárias e nominativas, ao valor nominal de R$ 2,50 cada uma. f) Juros nistração em bases consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas Outros exigíveis a curto prazo
544.967 458.721
sobre o Capital Próprio - estão demonstrados e calculados de conformi- que possam advir com sinistros sobre os bens integrantes do ativo perma- Total das atividades operacionais
(269.741) (358.345)
dade com os dispositivos previstos no Artigo 9º da Lei 9.349/95. g) Valores nente, estoques e imóveis locados. Nota 5 - Partes relacionadas: As tran- Atividades de investimentos:
(246.351) (339.919)
a Amortizar - estão demonstrados ao custo incorrido e as amortizações sações com partes relacionadas se resumem às despesas originais de ar- Aplicações financeiras
(11.904) (10.121)
calculadas a razão de 20% ao ano. h) Arrendamento - Direito de uso de rendamento de imóveis pagas à empresa ligada Cem Administração e Adições líquidas em imobilizado
Valores a amortizar
(11.486) (8.305)
bens - Critério de contabilização para o reconhecimento e amortização Participações S.A.
(279.362) (93.098)
Atividades de financiamento:
constituídos a partir de 01.01.2019 em atendimento ao Pronunciamento do
Giacomo Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Juros sobre capital próprio pagos
(185.706) (167.900)
IFRS 16 / CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil, correspon- Diretoria Cícero Dalla Vecchia
Roberto Benito
Empréstimos
de
bancos
(715) (1.198)
dendo aos contratos de locação de imóveis em andamento firmados junto
Aumento de capital por subscrição
90.000
76.000
aos arrendadores. Nota 3 - Provisão para contingências: Consideradas Contadora Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini
TC CRC: 1SP292562/O-1
Pagamentos de arrendamentos
(182.941)
–
como suficientes para possíveis perdas que possam advir dos processos
Total dos efeitos de caixa e equivalentes
(4.136)
7.278
Relatório dos Auditores Independentes
(4.136)
7.278
Aos Srs. Diretores das Lojas Cem S.A. - Rodovia Engenheiro Ermênio demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente Variação de caixa e equivalentes
40.116
32.837
de Oliveira Penteado - s/nº - Km 46 - Salto - SP. 1. Opinião: Examinamos se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá- Saldo no início do exercício
35.980
40.115
as Demonstrações Contábeis das LOJAS CEM S/A, que compreendem o beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a ins- Saldo no final do exercício
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do re- tituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela- As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
sultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis. 4. Responsabilidades do instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstra- auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma- pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminisaspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Lojas Cem S/A das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas eviem 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa dências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em relação
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá- opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relabeis adotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi- garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras ção à capacidade de continuidade operacional da instituição. Nossas conda de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos- e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele- clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas vantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor- data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis- conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à institui- sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
ção, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra- os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequaÉtica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane- da. • Obtemos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, informações financeiras da instituição para expressar uma opinião sobre as
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi- fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
nião. 3. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude São Paulo, 31/01/2020 Andreoli & Associados - Auditores Independencontábeis: A administração da instituição é responsável pela elaboração e pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, tes S/S - CRC2SP017977/O-1; Walter Arnaldo Andreoli - Contador adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antônio com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce- Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável; Luis Claudio
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o Vultão - Contador - CRC1SP221304/O-0 - Auditor.

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 60.866.688/0001-19
2ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Reforma do Estatuto e
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2020 - CONVOCAÇÃO
A diretoria da sociedade convida os Srs.(as) Acionistas da Moinho Progresso S/A, a se reunirem em segunda convocação
para Assembleia Geral Extraordinária para Reforma do Estatuto Social e para Assembleia Geral Ordinária, na sede
VRFLDOUXD(PLOLR*RHOGLQDUHDOL]DUVHjVKVGRGLDGHDEULOGHD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWH
ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: Leitura, discussão e votação da proposta de reforma do Estatuto Social
e posterior consolidação do Novo Estatuto, contando com as seguintes alterações: Criação e regulamentação do Conselho
de Administração; reformulação das competências e funcionamento da Diretoria; Alteração na forma de convocação e
FRPSHWrQFLDVGD$VVHPEOHLD*HUDO$GHTXDomRGHWRGRR(VWDWXWRjVPRGL¿FDo}HVLQWURGX]LGDVFRPUHJUDVHVSHFt¿FDV
GHFRPSHWrQFLDHUHPXQHUDomRGRVyUJmRV)LFDPLQDOWHUDGRVR2EMHWR6RFLDOHD3ROtWLFDGH'LYLGHQGRVAssembleia
Ordinária: /HLWXUD GLVFXVVmR H YRWDomR GR UHODWyULR GD 'LUHWRULD EDODQoR SDWULPRQLDO H GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GR
H[HUFtFLR ¿QGR HP  GHVWLQDomR GR OXFUR GR H[HUFtFLR HOHLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ¿[DomR GRV
KRQRUiULRVGRVyUJmRVGH$GPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGHSURYLGHQFLDVSDUDDSHUVSHFWLYDHFRQ{PLFDGH
AVISOS GERAIS (COVID 19): 2(VWDWXWRFRPSLODGRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHDSURSRVWDLQWHJUDOGHUHIRUPDGR
Estatuto encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da companhia, podendo ser retirados por terceiros
GHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRVHPGRFXPHQWRDVVLQDGRHGDWDGR2VUHODWyULRV¿QDQFHLURVIRUDPSXEOLFDGRVQR'2(HQR-RUQDO
O Dia- SP no dia 22 de fevereiro de 2020. Levando-se em consideração a situação de Emergência de Saúde Pública e o
decreto 64.881/2020 do Estado de São Paulo, os documentos também poderão ser requeridos e obtidos pelos acionistas
através de e-mail EDVWDQGR D LGHQWL¿FDomR GR DFLRQLVWD UHTXHUHQWH H LQGLFDomR GR e-mail para resposta. A requisição
deverá ser endereçada a moprosa@uol.com.br aos cuidados da Sra. Adriane. Os acionistas podem ser representados
por procuradores devidamente mandatados, atendendo os critérios legais e em especial o art. 126 da Lei 6404/76, com
SRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDYRWDUDSDXWDFRQYRFDWyULD6mR3DXORGHDEULOGHRenato Ragazzini, Diretor Presidente,
Rodrigo Goestchi Gentil, Diretor.
(09, 10 e 14)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - NIRE 29.300.010.065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária da Tronox Pigmentos
do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 29 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da
Bahia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar,
GLVFXWLUHYRWDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDV
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de
destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e
(iii) HOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH¿[DURVKRQRUiULRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDR
ano vigente. Instruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Ordinária os acionistas
deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em
caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente, (iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e
fundos de investimento. Os instrumentos de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados
na sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia Geral
Ordinária. 2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia,

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO INTER S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, DANIEL LOURENÇO RIBEIRO MEDEIROS, brasileiro, divorciado, piloto de aeronave, RG nº
30.050.761-6-SSP/SP, CPF nº 215.821.848-79, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Tenente Rocha,
nº 101, apartamento nº 21, Santana, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 30 (trinta)
prestações em atraso, vencidas de 10/09/2017 a 10/02/2020, no valor de R$234.169,53 (duzentos e trinta e
quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), e respectivos encargos atualizado na
data de hoje no valor de R$247.129,26 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e vinte e seis
centavos), que atualizado até 21/05/2020, perfaz o valor de R$266.743,06 (duzentos e sessenta e seis mil,
setecentos e quarenta e três reais e seis centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO INTER S/A, para aquisição do imóvel
localizado na Rua Nossa Senhora da Saúde, nº 1330, apartamento tipo nº 114B, localizado no 11º andar ou
11º pavimento daTorre B ouTorre 02 (Jacarandá), integrante do Condomínio Edifício You, Saúde, na Saúde
– 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de
Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 8 na matrícula nº 213.050. O pagamento haverá de ser feito
no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome do fiduciário, BANCO INTER S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o
mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei.
São Paulo, 07 de abril de 2020. O Oficial.
08,09 e 10/04

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA
S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do Termo de
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de
dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a
realizar-se no dia 29/04/2020, às 10:00h, de forma remota através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN
datado de 26 de março de 2020, mediante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora, para deliberar
sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão do término do prazo concedido na ata de Assembleia Geral dos Titulares de
CRI realizada em 19 de setembro de 2019 (“AGT 19/09/2019”), para que (i) a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao
Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo a declarar, ou não, o vencimento
antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário
(“Contrato de Financiamento”), e, em caso de não declaração do vencimento antecipado dos CRI, deliberar pela concessão
de prazo adicional, para que a Devedora sane o referido descumprimento (ii) a Devedora reenquadrasse a Razão de Garantia
de Direitos Creditórios e a Razão no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da AGT 19/09/2019; (ii) Em decorrência de
solicitação formal da Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) datada de 12 de fevereiro de 2020, das medidas a serem tomadas
em razão do descumprimento, pela Devedora, da Razão de Direitos Creditórios, conforme disposto na cláusula 1.1 do TS,
de modo a declarar, ou não, o vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 “(b)” do Contrato de Financiamento,
bem como pela concessão de prazo adicional de 01 (um) ano, a contar da aprovação em assembleia, para que a Devedora
sane o referido inadimplemento; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos
os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e
(ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em
primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação
e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta
(50% mais um) dos CRI presentes. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado a cada um dos
titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de
representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários)
para os e-mails: assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive,
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem
ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão do
cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que seja
garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto
na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”)
e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br.
São Paulo, 08 de abril de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1036251-38.2016.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
FABRÍCIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sueli Alves dos Santos, CPF 216.445.97845, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú
Unibanco S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Flex, cor azul, ano 2007, placa DZA5208,
chassi 9BD17106G85086493, apreendido em 11.05.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito
nº 30428-326325925. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, p ara que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. 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 13 de março de 2020.
FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 6º andar
- salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6070 / 71 / 73 - São
Paulo-SP - E-mail: sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1057199-61.2017.8.26.0100. O Dr. RODRIGO RAMOS, MM Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a TATIANE MARIA DE CASTRO (CPF
176.623.558-10), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA. lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento de R$1.500,00 (no
ajuizamento) a ser atualizado e acrescido de juros, custas, honorários e demais cominações, referente a franquia do seguro proveniente de dano material
causado ao veículo VW Gol City, placas FNQ 9845, locado pela autora, face à
colisão provocada pelo veículo da ré, VW Gl, placas MTJ 6336, ocorrida em 31.12.2015.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, ficando
também ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na formada lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2020.
08 e 09/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012537-51.2018.8.26.0011.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Andre Salomon Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ CARLOS DAS NEVES, Brasileiro,
Biólogo, RG 12644755, CPF 084.660.658-57, com endereço à Rua Fradique Coutinho, 97, Ap. 43, Pinheiros,
CEP 05416-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Fundação de Rotarianos de São Paulo, para execução do valor de R$.32.275,24 (trinta e dois mil e duzentos
e setenta e cinco Reais e vinte e quatro centavos) cujo instrumento particular de confissão de dívida de jan/
2014, não foi adimplido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
do arresto realizado sobre o valor bloqueado de R$ 1.516,35 da conta bancária de sua titularidade, da
conversão do arresto em penhora e de que considerar-se-á CITADO, por EDITAL, para que no prazo de 3
(três) dias efetue o pagamento da dívida e no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora,
poderão opor-se à execução por meio de embargos, a fluir após o prazo de 20 dias supra, sendo certo que
os honorários de advogado importam em 10% sobre o valor do débito e no caso de integral pagamento da
dívida, no prazo de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020.
09 e 10/04

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1116851-72.2018.8.26.0100.A Dra. Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Seong Mi Sung
Hong CPF: 214.888.448-44, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 46.094,12 (Novembro/2018), representada pelo instrumento particular de
confissão de dívida firmado entre as partes em 28/01/2016. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias
embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.
09 e 10/04
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Brasil registra 800 mortes
pelo novo coronavírus
Dólar fecha abaixo de
R$ 5,15 pela primeira vez
em quase duas semanas
Em mais um dia de alívio,
os mercados globais refletiram a desaceleração de casos
do novo coronavírus registrada em diversos países da Europa e em alguns estados norte-americanos. O dólar caiu
para o menor nível em 12 dias,
e a bolsa de valores subiu pela
terceira sessão seguida.
O dólar comercial encerrou na quarta-feira (8) vendido a R$ 5,143, com recuo de
R$ 0,085 (-1,63%). A divisa
chegou a operar em alta pela
manhã, mas reverteu a tendência no início da tarde até fechar na mínima do dia. A cotação está no menor nível desde
27 de março, quando tinha fechado a R$ 5,107.
O Banco Central (BC) interveio no mercado. A autoridade monetária não vendeu dólares das reservas internacionais
hoje, mas leiloou US$ 296,5
milhões em contratos de swap
cambial, que equivalem à venda
de dólares no mercado futuro.
Em 2020, o dólar comercial
acumula alta de 28,17%.
O índice Ibovespa, da B3
(bolsa de valores brasileira),
que tinha caído para abaixo dos
70 mil pontos no fim da semana passada, continua se recuperando. O indicador fechou o dia
aos 78.625 pontos, com alta de
2,97%, seguindo s bolsas no
exterior. O índice Dow Jones,
da bolsa de Nova York, encerrou o dia com alta de 3,44%,
tendo acelerado a subida após
a desistência do pré-candidato democrata Bernie Sanders
de disputar as eleições presi-

denciais nos Estados Unidos.
Há várias semanas, os mercados financeiros em todo o
planeta atravessam um período de nervosismo por causa da
recessão global provocada
pelo agravamento da pandemia
de coronavírus. As interrupções na atividade econômica
associadas à restrição de atividades sociais travam a produção e o consumo, provocando instabilidades.
A guerra de preços de petróleo entre Arábia Saudita e
Rússia deu sinais de trégua. Os
dois países estão aumentando
a produção de petróleo, o que
tem provocado queda mundial
nos preços. A convocação de
uma reunião de emergência da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
para esta quinta-feira (9), pode
indicar um acordo, mas uma
alta sustentada nos preços só
será possível se os Estados
Unidos precisariam cortar a
produção de petróleo ou de gás
betuminoso.
A cotação do barril do tipo
Brent , que na semana passada
atingiu o menor nível em 18
anos, estava em US$ 33,66 por
volta das 18h30, com alta de
5,62%. As ações da Petrobras,
as mais negociadas na bolsa,
subiram na quarta-feira. Os papéis ordinários (com direito a
voto em assembleia de acionistas) valorizaram-se 5,68%
nesta quarta. Os papéis preferenciais (com preferência na
distribuição de dividendos) tiveram alta de 5,61%. (Agencia
Brasil)

Rio de Janeiro confirma mais
17 mortes por coronavírus
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou, na quarta-feira (8), mais 17
mortes pelo novo coronavírus
(covid-19) e 250 novos casos de
infecção. Os números fazem o
estado do Rio de Janeiro chegar
a 106 óbitos, de um total de
1.938 diagnósticos da doença.
Há ainda 78 mortes em investigação por suspeita de terem relação com a covid-19.
Entre as mortes confirmadas
na quarta-feira (8), apenas uma
ocorreu em uma pessoa com
menos de 60 anos de idade. Trata-se de um homem de 56 anos,
de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense. A cidade teve mais
duas mortes confirmadas na
quarta-feira, (8): uma mulher de
73 anos e outra de 77. Os três
casos elevam o total de mortes
em Duque de Caxias para oito,
número menor apenas do que na
capital.
A cidade do Rio de Janeiro
teve 14 novas mortes confirmadas hoje, e chegou a 73. As víti-

mas tinham entre 61 e 85 anos
de idade, sendo sete homens e
sete mulheres. O município
soma 1.449 casos confirmados
da covid-19.
Além de Rio de Janeiro e
Duque de Caxias, a Região Metropolitana tem mortes confirmadas em Belford Roxo (3), São
Gonçalo (3), Itaboraí (2), Niterói (2), Nova Iguaçu (2), Mesquita (1), Maricá (1) e São Jão
de Meriti (1).
Há óbitos nas cidades de
Iguaba Grande (2), Rio Bonito
(2), Volta Redonda (2), Arraial
do Cabo (1), Miguel Pereira
(1), Petrópolis (1) e Rio das
Ostras (1).
Já há casos confirmados da
covid-19 em 49 municípios fluminenses, o que corresponde a
mais da metade das 92 cidades
do estado. Depois da capital, as
cidades com mais casos são Niterói (106), Volta Redonda (58),
Nova Iguaçu (50), Duque de Caxias (26) e Petrópolis (22).
(Agencia Brasil)

Governo transfere PIS/Pasep
para o FGTS e permite saque
de R$ 1.045
O governo extinguiu o fundo PIS-Pasep e autorizou o saque temporário de até R$ 1.045
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). A Medida
Provisória n° 946 foi publicada
no Diário Oficial da União em
edição extraordinária na noite
dessa terça-feira (7).
Ao extinguir o Fundo dos
programas de Integração Social
(PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o governo transferiu o seu
patrimônio para o FGTS. A extinção será a partir do dia 31 de
maio de 2020.
No último dia 3, o governo
antecipou em um mês o prazo
final de saque do abono salarial
2019/2020. Inicialmente, esse
prazo era 30 de junho e passou a
ser 29 de maio deste ano.
A MP diz que “fica preservado o patrimônio acumulado nas
contas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep”. E
diz que será permitido o saque
das contas vinculadas individuais de origem PIS ou Pasep man-

tidas em nome do trabalhador.
O agente operador do FGTS,
a Caixa Econômica Federal, “cadastrará as contas vinculadas de
titularidade dos participantes do
Fundo PIS-Pasep necessárias ao
recebimento e à individualização
dos valores transferidos, devidamente marcadas com identificador de origem PIS ou Pasep, e
definirá os padrões e os demais
procedimentos operacionais
para a transferência das informações cadastrais e financeiras”.
As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep, mantidas pelo
FGTS após a transferência,
passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do
FGTS. As contas poderão ser
livremente movimentadas, a
qualquer tempo.
A MP também estabelece que
os recursos remanescentes nas contas não sacados serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de
2025 e passarão a ser propriedade
da União. (Agência Brasil)

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou
a 800 no Brasil, segundo dados divulgados na quarta-feira (8) pelo
Ministério da Saúde. O resultado
marca um aumento de 20% em relação a terça-feira, quando eram
registrados 667 óbitos.
Entre terça-feira e quartafeira, foram 133 novas mortes,
o maior total desde o início da
medição. Na atualização de terça-feira , foram 114 novas mortes. No recorte por sexo das pessoas que morreram, 59% eram
homens e 41% mulheres. Na
distribuição por faixa etária,
77% tinham acima de 60 anos.
Na semana passada, esse percen-

tual estava em 90%.
Quanto às complicações associadas à morte, 336 tinham
cardiopatia, 240 eram diabéticos, 82 tinham alguma uma
pneumopatia e 55 experimentavam algum tipo de condição neurológica.
São Paulo concentra o maior
número de pessoas mortas por
complicações da doença, 428. O
estado é seguido por Rio de Janeiro (106), Pernambuco (46),
Ceará (43) e Amazonas (30).
Além disso, foram registradas mortes no Paraná (17), Santa Catarina (15), Bahia (15),
Minas Gerais (14), Distrito Federal (12), Rio Grande do Nor-

te (11), Maranhão (11), Rio Grande do Sul (9), Goiás (7), Espírito
Santo (6), Pará (6), Piauí (5), Paraíba (4), Sergipe (4), Alagoas (2),
Mato Grosso do Sul (2), Amapá
(2), Acre (2), Rondônia (1), Roraima (1) e Mato Grosso (1).
Infectados
O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus
chegou a 15.927, segundo balanço do Ministério da Saúde. O
resultado representa um crescimento de 16% em relação a ontem, quando os dados da pasta
marcavam 13.717 pessoas infectadas. A taxa de letalidade do país
subiu de 4,4% pra 5% entre se-

gunda (6) e quarta-feira.
Mundo
No bala nço de hoje, foram
2.210 novos casos, um novo recorde. Até então, o maior número de
novas pessoas infectadas no dia tinha sido ontem, quando foram registrados 1.661 casos. As hospitalizações por covid-19 somaram 3.416.
Em comparação com os outros países, o Brasil é o 14º em
número de casos confirmados
no mundo, 12º em número de
mortes, 8º em taxa de letalidade
(óbitos por casos confirmados)
e 16º em índice de letalidade (falecimentos proporcionais à população). (Agencia Brasil)

Covid-19: ministério consolida
orientações para prevenção e tratamento
O Ministério da Saúde consolidou as orientações sobre
prevenção e tratamento no guia
Diretrizes para Diagnóstico e
Tratamento da Covid-19. O documento, de quase 400 páginas, reúne as orientações do
órgão para as formas de combate à pandemia e deve ser
atualizado periodicamente
para refletir a evolução da avaliação da pasta sobre o tema.
No Brasil foram registradas
800 mortes pela covid-19.
O texto reafirma recomendações já conhecidas, como lavar as mãos com desinfetante e
álcool 70%, praticar etiqueta
respiratória (como cobrir espirros) e evitar contato com outras
pessoas como medidas gerais
de prevenção. O documento também recoloca a indicação de
procurar atendimento médico se
a pessoa apresentar sintomas
como febre, tosse e dificuldade
de respirar.

Sobre o uso de máscaras, o
guia pondera que não há consenso. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) não sugere o emprego deste recurso para pessoas assintomáticas. Ele indica essa
medida para profissionais de saúde e pessoas com sintomas, enquanto o restante da população
pode utilizar máscaras de pano
como barreira física, mantendo o
cuidado de higienizar as mãos
antes e após a remoção.
Isolamento
O isolamento deve ser feito
por pessoas com diagnóstico de
síndrome gripal, que deverá durar 14 dias, o que inclui qualquer
sintoma respiratório, com ou
sem febre. Contudo, para o diagnóstico da covid-19 e procedimentos recomendados, como
a procura de atendimento médico, é preciso que o paciente tenha entre os sintomas a febre.
O isolamento vale também

para os contatos familiares ou
pessoas que moram com o paciente que apresentar os sintomas.
Em ambos os casos, o médico
deve fornecer atestado médico
no período de 14 dias.
O documento reitera que até
o momento não há vacina para tratar a covid-19, mas lembra a importância de manter o calendário
das vacinas para outras síndromes
em dia. É o caso, por exemplo, da
campanha em curso de imunização contra a influenza.
Além disso, são colocados
protocolos de como os pacientes devem ser tratados no âmbito do ambiente hospitalar, bem
como diretrizes aos profissionais de saúde, como o emprego
de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), formas de lidar com insumos médicos e
equipamentos (como ventiladores e respiradores) de modo a
evitar a transmissão do vírus nas
unidades de saúde.

Entre os protocolos estão os
que orientam as definições dos
tipos de caso, como suspeito,
confirmado, descartado e excluído. Para isso, são apresentadas
diferentes combinações dos sintomas, classificados entre mais
comuns (febre, tosse, cansaço e
mialgia) e menos comuns (anorexia, produção de escarro, dor
de garganta, confusão, dor de
cabeça, dor no peito, diarreia e
náusea, entre outros).
Entre os procedimentos estão também as investigações em
caso de internação de paciente
suspeito de covid-19, como:
oximetria de pulso, marcadores
inflamatórios e teste de laboratório para verificar se é o novo
coronavírus (RT-PCR). São
abordados também os métodos
de triagem e as normas para lidar com fatores de risco dos pacientes, como cardiopatias, diabetes ou pneumopatias. (Agencia Brasil)

Polícia mineira descarta hipótese de
sabotagem na fábrica da Backer
Responsável pelo inquérito
que a Polícia Civil instaurou para
apurar as circunstâncias e os responsáveis pela intoxicação de 42
pessoas que ingeriram cervejas
da Backer, o delegado Flávio
Grossi, revelou que a hipótese
da cervejaria mineira ter sido
alvo de sabotagem foi rejeitada.
“A linha de [que houve] sabotagem foi descartada. Não evoluímos com esta linha. A negligência sim é uma das nossas linhas de investigação”, disse o
delegado, na quarta-feira (8),
dia em que as investigações policiais sobre o caso completam
três meses.
Segundo Grossi, a possibilidade da Backer ter deliberadamente usado o dietilenoglicol no processo de produção
de suas cervejas ainda não está
descartado, embora haja indícios de que a empresa pode ter
empregado a substância acreditando tratar-se de monoetilenoglicol. As duas substâncias são

tóxicas e costumam ser usadas
em sistemas de refrigeração devido a suas propriedades anticongelantes.
O delegado disse acreditar
que a força-tarefa montada para
esclarecer o caso está prestes a
concluir o inquérito, mas evitou
antecipar conclusões. “Estamos
em um estado avançado sobre o
caminho do dietilenoglicol e
sobre como aconteceu [a contaminação]. O que eu po sso falar
é que existia dietilenoglicol
dentro da cervejaria, o que está
quimicamente comprovado”,
acrescentou Grossi, alegando
ainda não ser o momento de falar sobre como a substância tóxica contaminou dezenas de lotes de diferentes rótulos de
cerveja produzidos pela Backer
e que chegaram às mãos dos
consumidores.
Mortes
Ao menos nove pessoas morreram por complicações que as

autoridades públicas de Minas
Gerais associam à síndrome nefroneural atribuída à intoxicação
por dietilenoglicol. Destas, cinco foram submetidas a necropsias: em quatro casos, a perícia
acusou a presença de dietilenoglicol; o resultado do quinto
exame ainda não foi concluído.
De acordo com o delegado,
os laudos das outras quatro vítimas não submetidas a necropsias “diretas” serão atestados de
forma “indireta”, ou seja, por
meio da análise de vários documentos médicos, incluindo a
evolução do quadro clínico desde o surgimento dos sintomas
que os levaram a procurar ajuda
até o óbito.
Já as 33 vítimas sobreviventes que figuram no inquérito também vinham sendo submetidas a
uma série de exames que, com a
pandemia do novo coronavírus,
foram interrompidos por questões sanitárias. “Passamos a realizá-los indiretamente, por

apresentação de prontuários”,
comentou Grossi, explicando
que, também nestes casos, médicos-legistas vão analisar os
documentos e produzir laudos
“indiretos”.
Inquérito
Desde o início da investigação, a Polícia Civil já colheu os depoimentos de 66
pessoas, entre vítimas, testemunhas e ligadas à Backer. De
acordo com o delegado, os
responsáveis pela cervejaria
vem colaborando com o trabalho policial, apesar de alguns desentendimentos iniciais.
“Houve, em alguns momentos, desentendimentos da nossa
atuação por parte da empresa,
mas todos foram sanados a tempo e a investigação pôde continuar a todo vapor. Entreveros são
naturais. O importante é que isto
não impediu que as perícias continuassem”, pontuou o delegado.
(Agencia Brasil)

Petrobras aprova Programa de
Aposentadoria Incentivada
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) para desligamento
dos empregados aposentáveis,
com vigência até 31 de dezembro de 2023. Também foram
aprovados ajustes para estímulos às adesões dos três programas de Desligamento Voluntário (PDV) já em andamento. O
PDV 2019 destinado aos aposentados pelo INSS até junho
de 2020; o PDV específico
para empregados lotados em ativos ou unidades em processo de
desinvestimento; e o PDV exclusivo para os empregados que trabalham no segmento corporativo da empresa.
Para a estatal, os programas
são importantes para a gestão do
seu efetivo e representam mais
uma medida com foco na redu-

ção de custos, que tem como
resultado o reforço da resiliência dos seus negócios.
De acordo com a Petrobras,
os quatro programas preveem as
mesmas vantagens legais e indenizações. A estimativa de retorno adicional, calculado com
base no custo evitado de pessoal menos o desembolso com as
indenizações do PAI e do PDV
2019 é de R$ 7,6 bilhões até
2025 com os novos desligamentos, previstos em cerca de 3.800
empregados.
Ajustes
Em nota, a companhia informou ainda que os ajustes de incentivo no PDV 2019 vão gerar
uma provisão adicional de R$
1,29 bilhão nas demonstrações
financeiras do segundo trimestre de 2020, referente ao pesso-

al já desligado e inscrito. O provisionamento das novas adesões
ocorrerá conforme as inscrições forem efetivadas.
“Os PDVs específicos para
os desinvestimentos e o segmento corporativo são programas feitos em ciclos e
com menor número de vagas,
totalizando valores menores
e o provisionamento também
será realizado conforme as
inscrições”.
O impacto previsto no caixa da companhia não será
imediato para 2020. Segundo
a empresa, será diluído ao
longo dos próximos três anos.
“Isso porque, no PAI, os desligamentos só ocorrerão
quando da concessão da aposentadoria dos empregados
constantes do público alvo e,
no PDV 2019, a existência de

categorias no programa que
preveem a saída em até 24
meses produzem o efeito de
diluir os desligamentos no
tempo”, disse a estatal.
Outro fator é que a Petrobras decidiu fazer o pagamento das indenizações em duas
parcelas, uma no momento do
desligamento e a outra em julho de 2021 ou um ano após o
desligamento, o que for maior.
“A Petrobras reforça o
seu compromisso com a transparência e o respeito a todos os
seus empregados. A companhia
busca criar condições para que os
profissionais façam a melhor escolha, mantendo sempre o seu
comprometimento com a ética,
a transparência e com os mais
elevados níveis de segurança e eficiência das operações”. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

