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Conab reafirma que não há indícios
de desabastecimento no país
Ao anunciar os números do
4º Boletim Prohort de
Comercialização
de
Hortigranjeiros nas Centrais de
Abastecimento (Ceasas), pesquisa que aponta o total de frutas e
hortaliças comercializadas no
país, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
voltaram a afirmar na quinta-feira (16), em Brasília, que, apesar
da corrida inicial a centrais de
abastecimentos e supermercados, por conta da covid-19, o
Brasil não corre risco de
desabastecimento. Eles falaram
também sobre a influência das

Dólar sobe para R$ 5,25 e fecha
no maior valor em dez dias
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Governo SP entrega 3,5 mi de kits com
material para período de aulas em casa
Página 2

Um novo estudo, desenvolvido por cientistas espanhóis,
encontrou uma relação entre
altas temperaturas e a menor
propagação do novo coronavírus. No entanto, à semelhança
de outros estudos já existentes, os especialistas afirmam
que, apesar dessa relação, a
aproximação do verão não será
suficiente para travar a pandemia.
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Previsão do Tempo
Sexta: Céu nublado com possibilidade de garoa o dia
todo. À noite as
nuvens diminuem
devagar.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,25
Venda:
5,25
Turismo
Compra: 5,23
Venda:
5,54

EURO
Compra: 5,69
Venda:
5,69

20º C
15º C

Noite
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IBGE: 33,6% das empresas
brasileiras são inovadoras
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Governadores pedem apoio
do Senado a projeto de
ajuda emergencial
Os governadores de 16 estados e do Distrito Federal encaminharam na quarta-feira (15)
uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestando apoio à aprovação do
Projeto de Lei Complementar

Bolsonaro e Nelson Teich
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou, na tarde da quinta-feira (16), o médico Nelson Teich
como novo ministro da Saúde, no
lugar de Luiz Henrique Mandetta, que ficou pouco mais de 16

meses no cargo. Teich assume o
cargo em meio à pandemia do
novo coronavírus, que já infectou mais de 30 mil pessoas no
país, levando cerca de 1,9 mil
pacientes a óbito. Em um pronun-

149/19, que prevê auxílio emergencial a estados e municípios.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no início da
semana e seguiu para o Senado,
onde aguarda ser votado.
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Futuro presidente do TSE,
Barroso diz que eleição
depende da pandemia

ciamento no Palácio do Planalto, ao lado do novo auxiliar, Bolsonaro ressaltou que é preciso
combinar o combate à doença
com a recuperação econômica e
garantia de empregos. Página 4
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Esporte

Itaú BBA IRONMAN 70.3 Rio
de Janeiro é cancelado
O esporte atravessa um
momento bastante delicado no
mundo todo. O calendário esportivo de 2020 está sofrendo
mudanças e empresas organizadoras como a Unlimited
Sports têm trabalhado para se
adequar à nova realidade. Tendo a saúde e segurança da nossa comunidade como uma prioridade, e baseados nas diretrizes e recomendações das agências de saúde em relação à pandemia do COVID-19, o Itaú
BBA IRONMAN 70.3 Rio de
Janeiro 2020 será cancelado.
“Lamentamos muito por
esta decisão pois temos gran-

de carinho por esta prova que caminhava para 6ª edição. O Rio de
Janeiro é uma das cidades mais
envolvidas com o triatlo e sua relevância como destino turístico
colocava a prova como uma das
mais charmosas do Circuito
IRONMAN 70.3 pelo mundo.
Estamos passando por uma fase
muito delicada e todas as decisões tomadas neste momento visam proteger o legado que temos
desenvolvido nestes 20 anos a
frente das provas IRONMAN no
Brasil”, comenta Carlos Galvão,
CEO da Unlimited Sports.
Aos atletas inscritos no Itaú
BBA IRONMAN 70.3 Rio de Ja-

Foto/ Fábio Falconi

Verão não
será capaz de
travar a
pandemia de
covid-19,
mostra estudo

Número de mortes por
covid-19 no país chega
próximo a 2 mil

Foto/Marcello Casal Jr./ABR

A Europa está atualmente
no olho do furacão da pandemia de covid-19, e o número
de casos da doença se aproxima da casa do milhão, disse o
diretor regional europeu da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) nta quinta-feira (16).
“O número de casos na região continua a subir. Nos últimos 10 dias, o número de casos relatados na Europa praticamente dobrou para se aproximar de 1 milhão”, disse Hans
Kluge a jornalistas em briefing
online.
Isso significa que cerca de
50% do fardo global da covid19 está na Europa, acrescentou
Kluge. Mais de 84 mil pessoas morreram da doença no continente, lembrou.
“As nuvens de tempestade
desta pandemia ainda estão pesadamente sobre a região europeia”, observou Kluge. Segundo ele, embora alguns países estejam entrando em um
período onde podem amenizar
algumas restrições gradualmente, “não há um caminho rápido para a volta à normalidade. (Agencia Brasil)

Presidente Bolsonaro
anuncia Nelson Teich como
Ministro da Saúde

neiro 2020 serão oferecidas seis
opções:
- transferência gratuita para o
Itaú IRONMAN 70.3 Florianópolis: 12 de Julho, 2020; - transfe-

rência gratuita para o Itaú IRONMAN 70.3 Maceió: 2 de Agosto,
2020; - transferência gratuita para
o Itaú IRONMAN 70.3 Fortaleza: 22 de Novembro, 2020; - cré-

dito para inscrição no Itaú
IRONMAN Brasil: 16 de Agosto, 2020; - transferência sem
custos adicionais para qualquer
IRONMAN 70.3 no Brasil em
2021; - crédito para inscrição
no IRONMAN Brasil 2021.
Os atletas inscritos receberão um e-mail com um formulário para selecionar a opção desejada o qual deve ser
preenchido, obrigatoriamente,
até o dia 30 de Abril.
Mais informações poderão ser obtidas e-mail
contato@unlimitedsports.com.br
ou
site
oficial,
www.ironmanbrasil.com.br.

Almir Júnior tira férias e visa temporada de 2021
Frustrado por ter perdido
muitos meses de treinamento
– cinco meses de preparação
intensa visando a Olimpíada
de Tóquio, adiada para 2021 , Almir Cunha dos Santos,
mais conhecido como Almir
Júnior, resolveu tirar 21 dias
de férias e trocou Porto Alegre, onde defende a Sogipa,
por Peixoto Azevedo, no Mato
Grosso, cidade em que cresceu e começou no Atletismo.
Ele tem cuidado do reforço muscular e feito corridas
na fazenda A4, de propriedade
de seu pai, Almir Pereira dos
Santos. Nesses exercícios, ele
conta com a ajuda de Elves
Pinho, o seu primeiro treinador em Peixoto Azevedo, que
fica a 692 km de Cuiabá, perto da divisa com o Pará, na re-

gião Sul da Bacia Amazônica.
“Só estou fazendo treinos
básicos para não perder o condicionamento físico por completo”, comentou o vice-campeão
do salto triplo no Mundial Indoor de Birmigham (GBR), em
março de 2018. “No início de
maio retorno para Porto Alegre
e vou ver com o meu técnico
(José Haroldo Loureiro Gomes,
o Arataca) como poderei treinar”,
disse o atleta que tem o recorde
pessoal ao ar livre, com 17,53 m
(0.3), obtido em Guadalupe, no
Caribe, em maio de 2018.
“Estamos passando por momentos difíceis por causa da pandemia da COVID-19. A Sogipa,
por exemplo, está fechada. Acho
que temos de esperar a normalização da situação para fazer novo
planejamento”, disse o mato-

grossense de 26 anos, que nasceu em Matupá, cidade vizinha de
Peixoto, que tinha melhor estrutura hospitalar na época.
Algumas decisões, porém, já
estão tomadas. A participação na
sua primeira Olimpíada é prioridade absoluta. Outro objetivo é
defender o vice-campeonato
mundial indoor em Nanjing, na
China, em março de 2021. A
competição inicialmente estava
marcada para março desde ano,
mas foi adiada em função do
novo coronavírus.
Arataca também ficou frustrado com o adiamento dos Jogos Olímpicos, embora concorde plenamente com a decisão. “O
Almir havia treinado muito bem.
Nas semanas antes do fechamento do clube, ele tinha quebrado
todos os recordes pessoais em

Foto/ Wagner Carmo

OMS:
próximas
semanas na
Europa serão
críticas

medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus na dinâmica da
comercialização desses produtos.
Segundo o presidente da
Conab, Guilherme Bastos, “as
centrais de abastecimento estão
em pleno funcionamento e adotaram diversas medidas de controle sanitário para a segurança, na prevenção ao novo
coronavírus, com o objetivo de
assegurar à população o acesso
aos mais variados produtos, não
havendo, portanto, indícios de
desabastecimento de hortifruti
no país”, disse Bastos ao abrir
entrevista online.
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Arataca e Almir
testes de 8, 10 e 12 passadas, alcançando 16,68 m. Só para se ter
uma ideia, quando saltou 17,46
m, tinha feito 16,51 m nesses
testes”, explicou.
Almir estava confirmado no
GP do Uruguai e no GP da Argentina, em março, competi-

ções canceladas. Depois foi
suspenso o Camping Internacional nos Estados Unidos,
onde tinha seis meetings
agendados, dos quais escolheriam quatro. A Caixa é a
Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.
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SP quer vacinar mais 3,7 milhões
de pessoas contra a gripe
A Secretaria de Estado da
Saúde iniciou na quinta-feira
(16) a segunda etapa de vacinação contra a gripe, com estratégias diferenciadas para evitar
aglomerações e prevenir a população contra a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nesta fase, a expectativa é
imunizar 3,7 milhões de pessoas da população-alvo contra o
vírus Influenza.
A partir da quinta (16), as
doses serão disponibilizadas
para: 2,8 milhões de portadores
de doenças crônicas, comorbidades e outras condições clíni-

cas especiais; 777 mil caminhoneiros, portuários e motoristas
de transporte coletivo; e 202 mil
pessoas do sistema prisional.
Cada município organizará sua
estratégia para alcançar os trabalhadores da área de logística
e transporte.
“Esta campanha tem sido exitosa, pois estamos vacinando
grupos em tempo recorde e priorizando pessoas mais vulneráveis ou que estão na linha dos
serviços essenciais. É um trabalho de todos nós buscar proteção individual e coletiva contra
as doenças respiratórias”, res-

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)
de política publicada na imprensa de São Paulo desde 1993. Ela
tornou-se referência também na Internet, via www.cesarneto.com
e no Twitter, via @CesarNetoReal ... O Email é
cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Vereador Caio Miranda mudou de partido (PSB pro DEM exPFL), mas não mudou suas convicções jurídicas. Foi ao Ministério Público, que acionou o Tribunal de Justiça (SP), pra impedir
que a prefeitura paulistana fizesse indicações políticas pra Controladoria de São Paulo
.
PREFEITURA (SP)
Comitê de Crise Funerária, pra solucionar tantos enterros de
tantos corpos da Covid-19 na cidade de São Paulo, vai levar em
consideração as famílias que optarem pela cremação dos corpos
dos parentes ? Ou o Crematório não tem capacidade pra tantas
cremações ?
.
ASSEMBLEIA (SP)
Nas Assembleias estaduais, como a ALESP que é a maior do
Brasil, há uma preocupação entre os deputados que estão se preparando pra disputar as prefeituras nos municípios dos seus Estados, mas o Congresso pode adiar as eleições 2020 por causa do
mortal Covid-19
.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB ‘liberal de centro’) é o maior beneficiado com o entendimento do Supremo em relação aos
Estados / municípios poderem manter suas decisões (isolamentos e afastamentos sociais) pra combater o mutante Covid-19,
vulgo Corona vírus
.
CONGRESSO (BR)
25 dos 27 governadores assinaram documento pra Câmara
Federal e Senado aprovarem muito mais dinheiro do que o governo quer dar pros Estados usarem contra o Covid-19. O senador
Olímpio (PSL - SP) chama isso de “fraude”, como foi o Proer de
FHC pros bancos
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Recado duro do Bolsonaro, durante anúncio do novo Ministro (Saúde), o médico Nelson Teich. No Mandetta não precisou
bater, porque demitiu. Bateu nos governadores que querem prender povo nas ruas (isolamentos por causa do Covid-19), Congresso e nas ‘imprensas’
.
PARTIDOS
... Passados quase 10 anos (completará em 10 setembro) do
que Lula (ainda dono do PT) disse - “que o DEM ex-PFL tinha
que ser extirpado”, as ironias dos destinos da política brasileira
(mundial também) deram ao ex-PFL - que por sua vez foi a exARENA - a condição ...
.
POLÍTICOS
... de presidir tanto o Senado como a Câmara dos Deputados.
Já o PT (ainda do Lulismo), com Lula na ‘condicional’ da prisão
por condenações de corrupções, corre o risco de ser justamente
extirpado pela Justiça Eleitora,l por ter recebido muito dinheiro
do exterior
.
JUSTIÇAS (BR)
Eleição do ministro (Supremo) Barroso, pra presidir o Tribunal Superior Eleitoral - como nenhum outro país tem - deu a ele
a condição de dizer que cabe ao Congresso deliberar se haverá ou
não as eleições municipais 2020, dependendo dos estragos impostos pelo Covid-19
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salta o secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann.
Estrutura
Há mais de 8,3 mil pontos
fixos e volantes, incluindo escolas, creches, farmácias, barcos,
ônibus e veículos, de forma a
alcançar o público-alvo em todas as regiões. A rede está organizada em parceria com os municípios, rede de ensino da Secretaria de Estado da Educação,
apoio de farmácias privadas da
capital e outras organizações
acionadas conforme a necessidade.
Especialmente nesta fase,
em caráter auxiliar, o Estado
conta com o apoio de 30 farmácias privadas definidas pela Associação Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e Prefeitura de São Paulo
(confira abaixo a relação). As vacinas serão aplicadas de forma
gratuita (dúvidas sobre horário
de funcionamento devem ser
consultadas nos canais oficiais
das farmácias).
“A vacina previne a população-alvo contra o vírus Influen-

za e é fundamental para evitar
complicações decorrentes da
gripe. Lembramos que o respeito às etapas e às orientações dos
postos é necessário para que não
ocorram aglomerações, de forma a evitarmos a transmissão de
doenças respiratórias, como a
COVID-19 e a própria gripe”,
reforça a diretora de Imunização
da Secretaria, Nubia Araujo. “A
vacina não causa gripe em quem
tomar a dose, pois é composta
apenas de fragmentos do vírus
que causam a devida proteção”,
explica.
A campanha começou em 23
de março e São Paulo vacinou,
em tempo recorde, 100% dos
idosos contra a gripe – marco
histórico alcançado em apenas
17 dias de campanha. Foram
aplicadas 5,9 milhões de doses
no público desta primeira etapa,
que incluiu também profissionais de saúde e das forças de segurança e salvamento. Até a última semana, foram vacinados
4,8 milhões de idosos (100%),
1 milhão de trabalhadores de saúde (74%) e 67 mil das forças de

segurança e salvamento.
O início da campanha de
2020 foi antecipado em três semanas, graças à agilidade do Instituto Butantan, que entrega ao
Brasil 75 milhões de doses da
vacina. São 10 milhões de doses
a mais do que as fornecidas ao
país em 2019. Neste ano, as doses são constituídas por três cepas de Influenza: A/Brisbane/02/
2018 (H1N1)pdm09; A/South
Austrália/34/2019 (H3N2); e B/
Washington/02/2019 (linhagem
B/Victoria).
Coronavírus
A vacina contra a gripe não
imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de
pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses.
“Além de proteger a população
contra Influenza, precisamos
minimizar o impacto sobre os
serviços de saúde em meio à
pandemia de COVID-19, já que
os sintomas dessas doenças são
semelhantes”, diz o secretário
de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

A orientação aos profissionais que trabalharão na campanha é para que haja organização
da fila e do ambiente. Deverá ser
feita uma triagem com identificação de sintomático respiratório – presença de febre, tosse,
coriza e falta de ar.
Se a pessoa tiver febre ou
mau estado geral, deverá ser colocada máscara no paciente e
adiada a vacina, com orientação
para ida a um serviço de saúde.
Máscaras também deverão ser
colocadas naqueles que tiverem
tosse ou coriza, mas nesses casos a dose poderá ser aplicada,
e ainda assim a pessoa será orientada para procurar um serviço
de saúde.
As equipes deverão anotar as
doses aplicadas, com mesas e
distanciamento de pelo menos 1
metro entre o anotador e paciente. Cada profissional deverá
usar caneta própria e álcool deverá ficar disponível para uso. O
vacinador não precisa utilizar
luvas nem máscara cirúrgica,
apenas seguir as normas de higienização.

Governo entrega 3,5 milhões de kits com
material para período de aulas em casa
O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (16) a
distribuição de kits com material impresso contendo apostilas de matemática e língua portuguesa, gibis da Turma da Mônica, livros paradidáticos e manual de orientações às famílias
e do Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP). A
entrega ocorrerá a partir do dia
27 de abril.
“O kit contém apostilas de
matemática e português, livros
didáticos e gibis da Turma da
Mônica. O investimento é de R$
19,5 milhões do Governo do
Estado de São Paulo. O material
contempla informações aos
pais, aos seus filhos e contribui
para o estudo à distância”, disse
Doria.
Além de ser um material de
estudos aos alunos, os kits contemplam informações também
aos pais e responsáveis sobre
como estudar em casa no período de suspensão das aulas presenciais.
O material organizado pela
Secretaria de Estado de Educação será entregue para os 3,5
milhões de alunos matriculados
na rede estadual de São Paulo.
Além dos estudantes das escolas estaduais, alunos de mais de
470 redes municipais do Estado
também serão contemplados
com o manual de orientação aos
pais.
“O objetivo é ajudar famílias e alunos durante este período, para que sigam aprendendo

mesmo em casa e se mantenham
motivados a estudar”, destaca o
Secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.
O material inclui brincadeiras que as famílias podem desenvolver com os bebês ou crianças; sugestões de como podem
apoiar os adolescentes em seus
estudos e atividades adequadas
aos alunos de diferentes idades.
Distribuição
Os kits serão disponibilizados nas escolas e os alunos deverão retirá-los por meio de um
escalonamento, a partir do dia 27
de abril, a ser organizado pelas
Seduc e Diretorias de Ensino
para que não haja aglomerações.
A distribuição para cerca de
10% dos alunos da rede que estão localizados em áreas rurais
e mais afastadas será feita por
meio do transporte escolar. A
Polícia Militar e as Guardas
Municipais também darão apoio
à logística de distribuição dos
materiais.
Cada aluno dos anos finais do
ensino fundamental e do ensino
médio receberá um kit com quatro apostilas: de língua portuguesa, de matemática, com orientações gerais e sobre a utilização do
Centro de Mídias SP. Serão impressos 13 milhões de materiais.
Já os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental receberão kit com quatro apostilas,
além de um livro, um gibi da Turma da Mônica e uma ficha de
leitura cada. Ao todo, são 1,2
milhão de unidades de livros e

gibis.
Com as cartilhas, os pais poderão ajudar seus filhos e contribuir com sua formação, independentemente de sua escolaridade. Para isso, é importante que
organizem uma rotina para que
os filhos possam estudar todos
os dias.
Para o desenvolvimento das
atividades escritas, familiares
alfabetizados ou professores, à
distância, poderão apoiar os alunos e responsáveis no entendimento dos materiais enviados.
Calendário
As aulas na rede estadual de
São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do
coronavírus. A Seduc antecipou
o período de férias e recesso
escolar, e as aulas que contarão
como dias letivos recomeçam
no dia 27 de abril.
De 22 a 24 de abril, professores e todos os servidores das
5,1 mil escolas estaduais receberão formação com orientações sobre a forma de atuação
durante o período de aulas suspensas.
Aplicativo para educação
infantil e anos iniciais
O Governo de São Paulo lançou no dia 3 o Centro de Mídias
da Educação de SP (CMSP), uma
plataforma que vai permitir que
os estudantes da rede estadual
tenham acesso a aulas ao vivo,
videoaulas e outros conteúdos
pedagógicos mesmo durante o
período do isolamento social.

A partir da próxima semana
também estará disponível um
segundo aplicativo para download, o CMSP Educação Infantil e
Anos Iniciais, com conteúdo
exclusivo para essas etapas de
ensino.
O aplicativo do Centro de
Mídias SP já está disponível para
os sistemas Android e IOS. Para
ter acesso, estudantes e professores da rede estadual terão de
fazer o login com os mesmos
dados usados na Secretaria Escolar Digital (SED). O aplicativo Centro de Mídias SP foi desenvolvido pela IP. TV e doado à
Secretaria de Estado de Educação durante a suspensão das aulas.
Além da ferramenta que vai
viabilizar o ensino presencial
mediado por tecnologia, o Governo de São Paulo também entrou em acordo com a TV Cultura, que vai transmitir as aulas
por meio dos canais digitais 2.2
– TV Univesp e 2.3 – TV Educação.
A Seduc vai patrocinar internet para que alunos e professores da rede tenham acesso aos
conteúdos via celular, sem qualquer custo. Para isso, firmará
contrato com cada uma das quatro maiores operadoras de telefonia: Claro, Vivo, Oi e Tim.
Dessa forma todo estudante
da rede poderá desfrutar das atividades do aplicativo sem utilizar o pacote 4G do celular, sinal
de internet wi-fi, ou mesmo
quando estiver sem créditos.

Isolamento social em SP é de 50%, aponta
Sistema de Monitoramento Inteligente
O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que
o percentual de isolamento social no Estado foi de 50% na
quarta-feira (15). De acordo
com o Coordenador do Centro
de Contingência do Coronavírus
em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão
ideal para controlar a disseminação da COVID-19 (doença
causada pelo vírus) é de 70%.
Se a taxa continuar baixa, o
número de leitos disponíveis no
sistema de saúde não será suficiente para atender a população.
O Governador João Doria reforça o pedido para que a maioria

da população reduza drasticamente a circulação nas ruas para
diminuir a velocidade de contágio do coronavírus.
“Quero pedir à população que
tome cuidado e atenda à orientação do isolamento social. É fundamental que a população tenha
solidariedade. Cada pessoa que
desnecessariamente se aglutina ou
agrupa em algum lugar está colocando em risco a sua própria vida
e as de seus familiares, vizinhos e
outras pessoas. O coronavírus não
escolhe classe social, ele atinge a
todos. Em São Paulo, seguimos o
que a medicina e seus especialistas recomendam. Se não tivermos
a colaboração da maioria, muitos

vão sofrer e perder suas vidas”,
disse Doria.
Inteligência
A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel
para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das
medidas de isolamento social.
Com isso, é possível apontar em
quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive
com apoio das prefeituras.
No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades com
mais de 70 mil habitantes, que
podem ser consultados e estão
também disponibilizados em grá-

ficos
no
site
https://
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento. O sistema é
atualizado diariamente para incluir informações de municípios.
O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos
645 municípios paulistas. As informações são aglutinadas e anonimizadas, sem desrespeitar a
privacidade de cada usuário. Os
dados de georreferenciamento
servem para aprimorar as medidas de isolamento social no enfrentamento ao coronavírus.

Governo abre AME em Campinas com
foco no atendimento a casos de Covid-19
O Governador João Doria
anunciou, na quinta-feira (16), a
antecipação da abertura do Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Campinas que irá reforçar a rede de assistência aos casos do novo coronavírus na região.
Este é o primeiro AME do

Estado a ter seu perfil reprogramado para focar no atendimento com caráter hospitalar. O funcionamento estava previsto para
o final de abril, mas foi antecipado para a segunda (13).
“Já estão em atividades 15
leitos clínicos e hoje (17) en-

tram em funcionamento mais 10
leitos de UTI”, disse Doria. A
unidade receberá casos encaminhados por meio da Central de
Regulação de Ofertas e Serviços
de Saúde (CROSS).
“Este novo AME foi revocacionado, ou seja, adaptado para

atendimentos clínicos e internações para reforçar a estrutura
regional de atendimento a casos
de COVID-19”, explica o secretário de Estado da Saúde, José
Henrique Germann. Após a pandemia, o AME deverá retomar
seu perfil ambulatorial.
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Caixa pagou ontem auxílio emergencial
a 3,6 milhões de beneficiários
A Caixa Econômica Federal
pagou na quinta-feira (16) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a 2.282.321
pessoas com as informações
em dia no Cadastro Único de
Programas Sociais (CadÚnico).
Também começou a ser feito o
pagamento a beneficiários do
programa Bolsa Família. Serão
atendidos 1.360.024 beneficiários do programa de transferência de renda.
No caso dos trabalhadores
informais, o pagamento será
para as pessoas nascidas em
maio, junho, julho e agosto, por
meio de crédito em poupança
digital. Hoje (17) será feito o
crédito para 1.958.268 de pes-

soas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro.
A Caixa informou que até as
17h de quarta-feira, 36,3 milhões de cadastros foram finalizados. Foram creditados R$
3,2 bilhões a 4,9 milhões de
pessoas.
Saque em dinheiro
O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27. Os saques ocorrerão conforme o
mês de nascimento do beneficiário.
As retiradas ocorrerão no
dia 27 para os nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 28
para os nascidos em março e
abril, 29 para os nascidos em

maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto. Em
maio, será a vez de os nascidos em setembro e outubro sacarem o benefício no dia 4; e
os nascidos em novembro e
dezembro, no dia 5.
O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas
estejam abertas, e em caixas
eletrônicos. A Caixa ressalta
que não é necessário retirar o
dinheiro porque o valor depositado na poupança digital pode
ser movimentado por meio do
aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e contas
domésticas e para transferências ilimitadas para contas da Cai-

xa, permitindo até transferências mensais gratuitas para outros
bancos nos próximos 90 dias.
Bolsa família
Os beneficiários do Bolsa
Família começaram a receber o
auxílio emergencial na quintafeira, nos casos em que o valor
é mais vantajoso que o recebido pelo programa de transferência de renda. O pagamento
será feito para os beneficiários
com Número de Identificação
Social – NIS 1. Amanhã, será a
vez de 1.359.786 famílias com
NIS 2. Os valores serão creditados de acordo com o NIS até
o dia 30 deste mês, quando será
pago para aqueles com NIS 0.
(Agencia Brasil)

IBGE: 33,6% das empresas
brasileiras são inovadoras
No período de 2015 a
2017, 33,6% de um universo
de 116.962 empresas brasileiras com dez ou mais trabalhadores fizeram algum tipo de
inovação em produtos ou processos. Essa taxa de inovação
ficou 2,4 pontos percentuais
abaixo da apresentada no triênio anterior de 2012-2014,
quando alcançou 36%.
As informações constam
da Pesquisa de Inovação (Pintec) 2017, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na quinta-feira (16) com dados sobre
o esforço de empresas dos setores da indústria, serviços e
eletricidade e gás - entre 2015
e 2017 - para a inovação de produtos e processos.
Segundo o IBGE, uma empresa é considerada inovadora
quando introduz no mercado
um produto ou implementa um
processo novo ou substancialmente aprimorado.
De acordo com o instituto,
a retração econômica do período avaliado afetou diretamente as iniciativas de inovação,
não apenas com o recuo na taxa
de inovação, mas também com
a queda nos investimentos em
atividades inovadoras e nos incentivos do governo à inovação
tecnológica.
Os gastos em atividades
inovativas, das 39.329 empresas inovadoras, atingiram R$
67,3 bilhões em 2017, repre-

sentando 1,95% da receita líquida de vendas do universo das
companhias, com uma queda de
17,42% em relação aos R$
81,5 bilhões investidos em
2014, equivalentes a 2,5% da
receita líquida.
Pela primeira vez na série
histórica da Pintec, investimentos pelas empresas em atividades internas de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) ficaram à frente de aquisição de
máquinas e equipamentos. Do
total de gastos, R$ 25,6 bilhões foram para atividades internas de P&D. Outros R$ 21,2
bilhões foram aplicados na
aquisição de máquinas e equipamentos e R$ 7 bilhões na
aquisição externa de P&D.
O gerente responsável pela
pesquisa, Flávio Peixoto, explica que, com a recessão econômica do período entre 2015
e 2017, o apoio do governo à
inovação por meio de linhas de
financiamento registrou queda
acentuada, tendo forte impacto na compra de máquinas e
equipamentos voltados para
atividades inovativas.
“O apoio público é muito
importante. Quando esse apoio
diminui, existe grande tendência de as empresas também diminuírem suas atividades inovativas”, disse o analista. “Também tivemos o efeito do câmbio e os insumos importados
ficaram muito caros, o que afetou a aquisição externa de má-

quinas e equipamentos”.
Segundo a pesquisa, o percentual de empresas beneficiadas com algum incentivo do
governo recuou de 39,9%, em
2014, para 26,2%, em 2017. O
financiamento à compra de
máquinas e equipamentos,
principal mecanismo de incentivo à inovação, foi a modalidade que mais perdeu relevância, caindo de 29,9% de empresas beneficiadas em 2014 para
12,9% em 2017.
Outra modalidade de apoio
à inovação, que são os incentivos fiscais da Lei do Bem (Lei
11.196/2005), teve um pequeno avanço. As empresas que se
beneciaram da Lei do Bem passaram de 3,5% em 2014 para
4,7% em 2017. Essa norma é
considerada um dos principais
instrumentos de incentivo à
inovação no setor produtivo.
Obstáculos à inovação
De acordo com o IBGE, no
período 2015-2017, os riscos
econômicos excessivos ganharam importância para as empresas inovadoras e se configuraram como o principal obstáculo para inovar para 81,8% delas. Por outro lado, os elevados custos para inovar caíram
da primeira colocação no
ranking de importância, observados na Pintec 2014, para a
segunda na Pintec 2017, sendo indicado por 79,7% das
empresas inovadoras.

“A falta de pessoal qualificado foi indicada por 65,5%
das empresas inovadoras, despontando como terceiro obstáculo no ranking, ganhando espaço em relação à escassez de
fontes apropriadas de financiamento (63,9%), que caiu para
a quarta posição”, informa o
IBGE.
As empresas que não inovaram no período 2015-2017
apontaram as condições de
mercado como a principal razão para não ter realizado atividade inovadora, motivo relacionado com o período de recessão da economia brasileira.
Para o gerente responsável
pela pesquisa, um período recessivo causa impacto na decisão da companhia em inovar.
“A inovação é uma decisão estratégica e de longo prazo da
empresa. É um fenômeno que
custa a aparecer. Tem maturação longa em vários aspectos.
No momento em que a empresa se depara com riscos econômicos, é muito natural que
ela retraia os seus investimentos em inovação”.
Ainda de acordo com a pesquisa, as empresas maiores são
as mais inovadoras. Os investimentos em atividades inovativas estão concentrados em
companhias de maior porte:
68,9% dos gastos totais foram
feitos por empresas com 500
ou mais pessoas ocupadas.
(Agencia Brasil)

Conab reafirma que não há indícios
de desabastecimento no país
Ao anunciar os números do
4º Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros
nas Centrais de Abastecimento (Ceasas), pesquisa que
aponta o total de frutas e hortaliças comercializadas no
país, técnicos da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) voltaram a afirmar na
quinta-feira (16), em Brasília,
que, apesar da corrida inicial a
centrais de abastecimentos e
supermercados, por conta da
covid-19, o Brasil não corre
risco de desabastecimento.
Eles falaram também sobre a
influência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na dinâmica da comercialização desses produtos.
Segundo o presidente da
Conab, Guilherme Bastos, “as
centrais de abastecimento estão em pleno funcionamento e
adotaram diversas medidas de
controle sanitário para a segurança, na prevenção ao novo
coronavírus, com o objetivo de
assegurar à população o acesso aos mais variados produtos,
não havendo, portanto, indícios de desabastecimento de
hortifruti no país”, disse Bastos ao abrir entrevista online.
“Caso sejam identificados problemas, atuaremos para que
sejam mitigados [reduzidos] o
quanto antes”, acrescentou.
O diretor executivo de
Operações, Abastecimento e
de Política Agrícola da Conab,
Bruno Cordeiro, disse que, en-

quanto estabelecimentos de
hortifrutis e supermercados
intensificaram as compras em
razão de uma maior demanda,
observou-se também a redução
do fluxo de movimentação nas
centrais de abastecimento, devido ao fechamento de bares e
restaurantes e das recomendações de isolamento social.
“Essas variáveis geraram
um cenário atípico que repercutiu nas cadeias produtivas e
no elo de comercialização”,
disse Cordeiro, antes de detalhar as altas identificadas em
março nos preços de produtos
como batata, cenoura tomate,
cebola e de frutas. Segundo
ele, as exceções ficaram com
a maçã, que teve baixas variando entre -3,38% (em Minas
Gerais) e -7,14% (Pernambuco) e folhosas perecíveis,
como o alface, que registrou
baixas de -15,69% no Espírito
Santo, e de -9,84% em São Paulo.
Entre os aumentos destacados na entrevista estão a batata
(29% na Ceasa de MG e de
1,49% em SP); cenoura (52%
em Pernambuco e 13,15% em
Goiás); tomate (alta de 44,4%
no Espírito Santo e de 1,66%
em Goiás); e a cebola (85% no
Rio de Janeiro, 26,28% em
São Paulo). “É importante frisar que esses aumentos são sazonais, pois o excesso de chuvas em importantes regiões
produtoras prejudica o cultivo”, disse Cordeiro.

Frutas
Em relação às frutas analisadas, com exceção da maçã
todas as demais apresentaram
alta de preços, com destaque
para banana (17,39% na Ceasa
de Pernambuco, e de 1,73% na
de Minas Gerais); laranja (alta
de 35,9% em Pernambuco e de
2,78% em Goiás); mamão
(35,26% em Goiás e de 0,56%
no Rio de Janeiro); e melancia
(65% em Goiás e 9% no Espírito Santo). Já a maçã teve uma
baixa de -7,14% em Pernambuco e de -3,38% em Minas
Gerais.
No caso de citros como laranja, tangerina e limão, os aumentos na procura estão relacionados à pandemia, já que são
frutas ricas em vitamina C. “A
demanda por citros aumentou.
O motivo principal está ligado
à pandemia do novo coronavírus, que está levando as pessoas a modificarem hábitos de
consumo. Frutas ricas em vitamina C auxiliam no aumento
da imunidade. Por isso, passaram a ser mais procuradas, elevando a demanda e pressionando cotações”, explicou a gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab,
Joice Fraga.
A safra 2019-2020 no cinturão citrícola se encerrou
com a produção de 386,79 milhões de caixas. Essa quantidade é 35,2% maior do que a da
safra anterior. Joice ressaltou
que, em termos de produtivida-

de, a safra de cítricos foi recorde com 1.045 caixas por
hectare.
Na avaliação da gerente, a
expectativa é de normalização
da oferta nos meses seguintes,
tanto para a indústria de suco
como para o varejo, o que, segundo ela, pode contribuir para
uma redução de preços.
Para ela, a comercialização
total do setor de frutas mostrou redução de 10% em relação a março de 2019, e incremento de 2% em relação ao
mês anterior, o que pode ser
explicado em função de fevereiro ser um mês com menos
dias (29 este ano).
4º Boletim Prohort
De acordo com o levantamento da Conab, no primeiro
trimestre a exportação de frutas apresentou um acumulado
de 236,8 mil toneladas (-1,96%
na comparação com o mesmo
período de 2018). Isso corresponde a US$ 203 milhões, valor 8,73% menor do que o registrado no ano anterior.
O setor hortigranjeiro comercializou 16,81 milhões de
toneladas de frutas e hortaliças
em 2019, o que representou
uma movimentação de mais de
R$ 41 bilhões em todo o país.
Na comparação com 2018, estes números demonstram estabilidade na quantidade comercializada. No entanto, com relação aos valores das transações, representam um aumento de 12,97%. (Agencia Brasil)
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Verão não será capaz de
travar a pandemia de
covid-19, mostra estudo
Um novo estudo, desenvolvido por cientistas espanhóis, encontrou uma relação entre altas temperaturas e a menor propagação do novo coronavírus. No entanto, à semelhança de outros
estudos já existentes, os especialistas afirmam que, apesar dessa
relação, a aproximação do verão não será suficiente para travar a
pandemia.
No momento em que são desconhecidas muitas das características do novo coronavírus, uma das esperanças para conseguir
abrandar a sua propagação era o calor. Especulava-se que a aproximação do verão e aumento da temperatura fosse capaz de diminuir a resistência do vírus e travar a sua propagação.
Fernando Belda, da Organização Meteorológica Mundial e
porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Aemet), em conjunto com a sua equipe, diz ter encontrado os “primeiros indícios de correlação” entre o frio e a propagação da
doença na Espanha.
“Estamos observando um padrão: quanto menor a temperatura, maior o dano”, afirmou Balda ao jornal espanhol El País.
No entanto, tendo em conta os antecedentes históricos e o
que está ocorrendo no resto do mundo, os investigadores defendem que o verão não será suficiente para travar a pandemia.
Cientistas espanhóis da Agência Estatal de Meteorologia e
do Instituto de Saúde Carlos III, analisaram a temperatura média
de cada comunidade autônoma espanhola durante 14 dias e o número de novas infecções diárias por cada 100 mil habitante ao
longo desse período. Belda disse que o padrão se repete ao longo do período estudado, desde o início do confinamento até agora.
Além disso, o estudo também indicou que a umidade do ar
pode igualmente influenciar a transmissão da doença. “Altas temperaturas e a elevada umidade reduzem significativamente a transmissão da covid-19”, revela a pesquisa.
A epidemiologista Cristina Linares, uma das autoras do trabalho, alerta que “é preciso ter muito cuidado, porque as condições de umidade e temperatura variam muito de uma área geográfica para outra e, é claro, existem muitos outros fatores que
influenciam a transmissão e disseminação do novo vírus”.
“Há uma correlação estatística”, admite a epidemiologista ao
El País, acrescentando que poderá ser apenas uma ilusão.
“São resultados preliminares. Outros fatores que influenciam a possível sazonalidade da propagação devem ser levados em
consideração, além das condições ambientais. A atividade humana, medidas de contenção, densidade populacional, entre outros,
exercem influência decisiva”.
Ao longo das últimas semanas têm sido publicados na Espanha outros estudos que chegaram à mesma conclusão: o verão
não irá abrandar a pandemia.
No último dia 8, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos aconselhou a Casa Branca a não dar como garantida a
capacidade de o calor travar a pandemia: “Existem evidências
que sugerem que o vírus da covid-19 pode ser transmitido menos eficientemente em ambientes com temperatura e umidade
mais altas. No entanto, dada a falta de imunidade ao vírus em
todo o mundo, essa redução na eficiência da transmissão pode
não levar a uma queda significativa na propagação da doença sem
a adoção simultânea de intervenções na saúde pública”.
Para sustentar essa observação, o estudo menciona os casos
da Austrália e do Irã, dois países que estão atualmente na época
do verão e enfrentam uma rápida disseminação do vírus. “Além
disso, os outros coronavírus que causam doenças humanas potencialmente graves, como Sars e Mers, não mostraram nenhum
comportamento sazonal”, argumenta ainda o estudo.
“Não há provas até agora de que o novo coronavírus poderá
mostrar uma sazonalidade de inverno”, anunciou o Centro Europeu para o Controle de Doenças no fim de março.
No início da pandemia, um estudo na China sugeriu que, por
cada aumento de um grau na temperatura, o número diário de
casos confirmados caía entre 36% e 57%, desde que a umidade
relativa se mantivesse em cerca de 75%. Os próprios autores
desse estudo reconheceram que essa correlação entre o vírus, a
temperatura e a umidade não era consistente em diferentes províncias.
Diante das conclusões que reduzem a esperança de a aproximação do verão conter a pandemia, os estudos dão ênfase à importância das medidas de contenção e isolamento social.
Em todo o mundo, a covid-19 já fez mais de 133 mil mortos
e infectou mais de 2 milhões de pessoas.(Agencia Brasil)

É cedo para cancelar
isolamento britânico,
diz ministro
O surto do novo coronavírus está chegando ao pico no Reino
Unido, mas é cedo demais para suspender o isolamento porque o
vírus “se alastraria” se o governo amenizasse as medidas de distanciamento social, disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, na
quinta-feira (16).
O país tem o quinto maior número de mortes por covid-19
do mundo, atrás dos Estados Unidos, da Itália, Espanha e França,
mas os dados só registram fatalidades em hospitais e o número
real provavelmente é muito maior.
O primeiro-ministro, Boris Johnson, se recupera de complicações da covid-19, que quase lhe custaram a vida, em uma residência de campo, e o governo britânico deve discutir hoje uma
revisão do isolamento.
O secretário das Relações Exteriores, Dominic Raab, que
assumiu o lugar de Johnson, já deixou claro que não haverá nenhuma suspensão imediata das medidas de distanciamento social, anunciadas em 23 de março.
Em meio a toda a desolação, no entanto, houve alguma esperança. Tom Moore, um veterano de guerra britânico de 99 anos, completou 100 voltas em seu jardim nesta quinta-feira e arrecadou mais
de 12 milhões de libras esterlinas para o serviço de saúde.
“Para todos aqueles que estão tendo dificuldade no momento, o sol voltará a brilhar e as nuvens irão embora”, disse Moore.
As restrições mais severas do país em tempos de paz praticamente desativaram grande parte da economia mundial, e o Reino
Unido caminha para sua depressão mais profunda em três séculos.
Enquanto líderes de todo o mundo cogitam maneiras de sair
do isolamento, epidemiologistas alertam que uma segunda onda
do surto poderia ameaçar os mais frágeis e os idosos. (Agencia
Brasil)
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Bolsonaro anuncia Nelson Teich
como Ministro da Saúde
Número de mortes por
covid-19 no país
chega próximo a 2 mil
Em meio à troca de comando, o Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira (16) novo
balanço das mortes e casos relacionados à pandemia do novo
coronavírus. Os óbitos totalizaram 1.924, enquanto as pessoas
infectadas chegaram a 30.425.
O número de falecimentos
é 10% superior ao divulgado na
quarta-feira (15), quando foram contabilizadas 1.736 mortes. Nas últimas 24 horas 188
pessoas morreram, menos do
que nos dois dias anteriores,
quando foi batido o recorde de
204 novas mortes.
O total de casos confirmados marcou um aumento de 7%
em relação ao de quarta-feira
(15), quando foram registrados
28.320 casos confirmados. O
número de novos casos confirmados nas últimas 24 horas foi
de 2.105, menos do que os
3.058 anunciados ontem.

São Paulo concentra o maior número de falecimentos
(853), quase três vezes o número do segundo colocado, o
Rio de Janeiro (300). Os estados são seguidos por Pernambuco (160), Ceará (124) e
Amazonas (124).
Além disso, foram registradas mortes no Paraná (41), Maranhão (37), Minas Gerais
(33), Bahia (30), Santa Catarina (29), Pará (24), Paraíba
(24), Rio Grande do Norte
(20), Rio Grande do Sul (19),
Espírito Santo (22), Distrito
Federal (20), Goiás (16), Piauí
(8), Amapá (7), Alagoas (5),
Sergipe (4), Mato Grosso do
Sul (5), Mato Grosso (5), Acre
(5), Roraima (3), Rondônia (3)
e Tocantins (1).
A taxa de letalidade do país
ficou em 6,3%, mesmo índice
registrado na quarta-feira.
(Agencia Brasil)

Mandetta anuncia
saída do Ministério
da Saúde
Em sua conta oficial no
Twitter, Luiz Henrique Mandetta anunciou na tarde de
quinta-feira (16) sua demissão pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de ministro
da Saúde. Na publicação, Mandetta agradeceu pelo tempo à
frente da pasta. “Quero agradecer a oportunidade que me
foi dada, de ser gerente do
nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos
brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, o grande desafio
que o nosso sistema de saúde
está por enfrentar.”
Ele também agradeceu os
gestores que compunham a direção do ministério. “Agradeço
a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao
meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e

a Nossa Senhora Aparecida que
abençoem muito o nosso país”.
Mandetta e o presidente Jair
Bolsonaro já vinham divergindo
sobre os caminhos para o combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). O ministro
se alinhava às orientações da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) pela adoção de um isolamento social mais forte, enquanto o presidente vinha defendendo a abertura do comércio
como forma de evitar impactos
na economia.
Médico, Mandetta foi secretário de Saúde de Mato Grosso
do Sul e deputado federal pelo
DEM. Ocupava o cargo de ministro da Saúde desde o início do
governo Bolsonaro, em janeiro
de 2019. As notícias sobre a possibilidade de ele deixar a pasta
já vinham há duas semanas.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 110888439.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero Coimbra, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime
de Bens movida por Lee Chang Kyun, brasileiro, comerciante, RG 19.512.528, CPF
164.220.608-31, e Chang Shu Chen, chinesa, empresária, RNE V001295-Z, CPF 173.313.51893, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de comunhão parcial
de bens para separação total de bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734,
§ 1º do 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 19 de março de 2020.
16 e 17.04
10ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO/SP - Praça João
Mendes s/nº - 7º andar - salas nº 712/718 - 719/721 - Centro - CEP 01501-900 Fone: 217.16111 - São Paulo-SP - E-mail:sp10cv@tjsp.jus. br - EDITAL d e
INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1042962-22.2017.8.26.0100. A Dra. ANDREA
DE ABREU E BRAGA, MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca de SãoPaulo, Capital, na forma da lei. FAZ SABER aos EVENTUAIS
HERDEIROS ou SUCESSORES de WILSON HIDEKI SHIROMA, que nos autos da
ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- DESPESAS CONDOMINIAIS
movida pelo CONDOMINIO COMENDADOR ELIAS ASSI em face do ESPÓLIO de
HARUKO UNO SHIROMA , aos 28 de agosto de 2019, o imóvel consistente do
apartamento nº 34 do 3º andar do Edifício Pelotas, blocoA, do Condomínio
Comendador Elias Assi, situado na Rua Bagé, nº 230, esquina com a rua Projetada, no 9º Subdistrito - Vila Mariana, e uma vaga indeterminada na garagem
coletiva do mesmo edifício (contribuintes: 037.090.0567-1 e 037.090.1.215-5;
matrículas 39.266 e 39.267 do 1º R.I. desta Capital), foi ARREMATADO por
Boulous Adm. de Bens Próprios - Eireli pelo valor de R$432.571,00, em leilão
regularmente realizado pela SP Leilões (Guisheft Gestão e Intermediação de
Ativos Ltda.). Nestas condições, tendo sido noticiado o possível falecimento do
sr. Wilson Hideki Shiroma (herdeiro de Haruko Uno Shiroma e proprietário de 1/4
dos imóveis supra), foi determinada a INTIMAÇÃO de SEUS EVENTUAIS HERDEIROS ou SUCESSORES para que se MANIFESTEM SOBRE A ARREMATAÇÃO
alegando que for a bem de seus direitos, sob pena de prosseguimento do feito
nos seus ulteriores termos, em virtude do que, expede-se o presente, com o
prazo de 20 dias, o qual será afixado e publicado na forma da lei. SãoPaulo, 16/
03/ 2020. Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivã(o) Diretor(a), subscarevi.
17 e 18/04

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou, na tarde da quinta-feira (16), o médico Nelson Teich
como novo ministro da Saúde, no
lugar de Luiz Henrique Mandetta, que ficou pouco mais de 16
meses no cargo. Teich assume o
cargo em meio à pandemia do
novo coronavírus, que já infectou mais de 30 mil pessoas no
país, levando cerca de 1,9 mil
pacientes a óbito. Em um pronunciamento no Palácio do Planalto, ao lado do novo auxiliar,
Bolsonaro ressaltou que é preciso combinar o combate à doença com a recuperação econômica e garantia de empregos, e
defendeu uma descontinuidade
gradativa do isolamento social
em vigor em todo o país.

“O que eu conversei com o
doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o
emprego no Brasil. Essa grande
massa de humildes não tem
como ficar presa dentro de casa,
e o que é pior, quando voltar, não
ter emprego. E o governo não
tem como manter esse auxílio
emergencial e outras ações por
muito tempo”, afirmou.
De acordo com Bolsonaro,
houve um “divórcio consensual”
entre ele e Mandetta, e destacou
que o ex-ministro “se prontificou a participar de uma transição a mais tranquila possível,
com a maior riqueza de detalhes
que se possa oferecer”.
Em seu discurso após o presidente, Nelson Teich disse que

não haverá uma definição “brusca ou radical” sobre a questão
das diretrizes para o isolamento
social, mas enfatizou que a pasta deve tomar decisões com
base em informações mais detalhadas sobre o avanço da pandemia no país. Nesse contexto,
ele defendeu um amplo programa de testagem para a covid-19
e ressaltou que está completamente alinhado ao presidente
Jair Bolsonaro, na perspectiva de
retomar a normalidade do país o
mais breve possível.
“Existe um alinhamento
completo aqui, entre mim e o
presidente, e todo o grupo do
ministério, e que realmente o
que a gente está aqui fazendo é
trabalhar para que a sociedade

retome cada vez mais rápido
uma vida normal”, disse.
Perfil
O novo ministro da Saúde é
médico oncologista e empresário do setor. É natural do Rio
de Janeiro, formado pela Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), com especialização em oncologia no Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Também é sócio da Teich Health Care, uma consultoria de serviços médicos.
Teich chegou a atual como
consultor informal na campanha
eleitoral de Bolsonaro, em
2018, e foi assessor no próprio
Ministério da Saúde, entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. (Agencia Brasil)

Paraná alinha ações para combate
ao novo coronavírus
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior esteve na quintafeira (16) na 5ª Divisão do Exército Brasileiro, em Curitiba. Ele
foi recebido pelo comandante da
5ª Divisão, general Carlos José
Russo Assumpção Penteado, e
pelo comandante da 5ª Região
Militar, general Claudio Senko
Penkal. A unidade é responsável
por Paraná e Santa Catarina.
O encontro tratou de ações
para o combate ao novo coronavírus. A iniciativa faz parte do
planejamento do Governo do
Estado para o enfrentamento da
pandemia, com a união entre todas as instituições envolvidas.
A principal parceria com o
Exército é relacionada ao reforço no patrulhamento e controle
das fronteiras do Paraná com o
Paraguai e a Argentina. A estratégia permitiu que a Secretaria
de Segurança Pública deslocasse policiais estaduais para atuar
com profissionais da Saúde no
monitoramento da circulação
nas divisas com São Paulo, Mato
Grosso do Sul e Santa Catarina.
O governador destacou a parceria de longa data com a 5ª Divisão e disse que a união das instituições públicas auxilia as estratégias de enfrentamento e a
retomada econômica, num se-

gundo momento. “A 5ª Divisão
do Exército sempre esteve à disposição do Estado. O general
Penteado é um parceiro e uma
mão amiga. Também nos comprometemos a ajudar o Exército naquilo que for de necessidade da corporação para fortalecer
a integração nesse momento de
crise”, afirmou Ratinho Junior.
No encontro, o governador
destacou a readequação da infraestrutura hospitalar do Paraná
para atender pacientes com sintomas da Covid-19 e o atendimento social aos mais vulneráveis. Ele citou a contratação de
419 novos leitos e a entrega de
três hospitais regionais nos próximos 40 dias, além de programas econômicos para distribuição de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação
à Pobreza e de crédito pelos bancos públicos.
“Nosso planejamento na segurança pública e na saúde, que
são as grandes prioridades, tem
funcionado bem. O Paraná vinha
de um histórico de formação de
uma boa rede pública, filantrópica e privada na saúde, e nós viabilizamos a regionalização.
Conseguimos organizar o sistema para oferecer mais leitos,
mais infraestrutura e mais pro-

fissionais de saúde”, disse o governador.
“Ao mesmo tempo lançamos
iniciativas sociais em relação a
contas de água e luz, e distribuição de alimentos e merenda escolar para as famílias mais vulneráveis. É uma retaguarda importante”.
O secretário da Segurança
Pública, Romulo Marinho Soares, ressaltou que a integração
entre as equipes é fundamental
para continuidade das ações. “Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas em ações
de combate ao coronavírus e sabemos que, quando precisarmos
do apoio do Exército, ele estará
à disposição”, disse.
O general Penteado apresentou as ações do Exército Brasileiro na região da 5ª Divisão e
disse que foram instaladas 97
barracas de campanha em apoio
a triagem dos principais hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) das cidades do
Paraná e de Santa Catarina. O
Exército também ajudará a Fecomercio-PR no programa Mesa
Brasil, de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e
limpeza.
“Estamos vivendo sob égide
de operação conjunta, o que quer

dizer que a Marinha e Aeronáutica estão conosco. As forças
armadas vão atuar nas áreas necessárias para que saúde, assistência social e defesa civil façam
seu trabalho junto da população.
Temos capacidade logística que
nos favorece nesse sentido”, disse o general.
Ele destacou que o Exército
pode ajudar a estocar medicamentos, alimentos não perecíveis e materiais para o Estado.
“Estaremos juntos em todas as
ações para minorar os impactos
da pandemia. Não teremos paranaenses passando fome ou necessidade. O coronavírus é mais
um desafio para Exército Brasileiro”, complementou Penteado.
O Governo do Estado e o
Exército Brasileiro já atuam de
forma conjunta no combate à
dengue. No mês passado, um
mutirão organizado pelas secretarias de Segurança e Saúde contou com a participação de 600
soldados do Exército, militares
estaduais, representantes da Defesa Civil e técnicos da vigilância ambiental das cidades envolvidas. Foram desenvolvidas
ações de orientação e fiscalização nos 60 municípios que apresentavam os maiores índices de
casos confirmados. (AENPR)

Governadores pedem apoio do Senado
a projeto de ajuda emergencial
Os governadores de 16 estados e do Distrito Federal encaminharam na quarta-feira (15)
uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestando apoio à aprovação do
Projeto de Lei Complementar
149/19, que prevê auxílio emergencial a estados e municípios.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no início da
semana e seguiu para o Senado,
onde aguarda ser votado.
“Enfatizamos nosso apoio à
aprovação integral do Projeto
de Lei Complementar nº 149B de 2019, que estabelece auxílio financeiro da União aos
Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios para mitigar os
efeitos da pandemia de Covid-

19, possibilitando a recomposição temporária de receitas
dos entes subnacionais”, diz um
trecho da carta.
Os governadores levantam a
hipótese de interrupção de serviços públicos como saúde,
limpeza pública e segurança
devido à falta de arrecadação
pelos estados nesse período de
pandemia. “Efetivamente, não
haverá reconstrução nacional e
retomada econômica se permitirmos o colapso social que adviria da interrupção de serviços
públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, sistema penitenciário, iluminação e
limpeza pública”.
Assinaram a carta os governadores do Amapá, do Espírito,

Santo, do Distrito Federal, de
Goiás, do Maranhão, do Mato
Grosso, do Mato Grosso do Sul,
do Pará, da Paraíba, do Piauí, do
Rio de Janeiro, do Rio Grande
do Norte, do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina, de São Paulo,
de Sergipe e do Tocantins.
O apoio dos 17 governadores ao projeto vai na contramão
do que quer o governo federal,
contrário à proposta. O governo
prevê um impacto de até R$ 93
bilhões para a União, valor considerado excessivo pela equipe
econômica. O governo acredita
que o projeto aprovado na Câmara incentiva os estados e municípios a não cuidarem da arrecadação, e considera que seria
um cheque em branco dado aos

entes da federação.
O governo apoia o projeto
de autoria do senador Antonio
Anastasia (PSD-MG), o PLP
39/20, que dispõe sobre a cooperação federativa na área de
saúde e assistência pública em
situações de emergência de
saúde pública. Por entender que
os temas são conexos, a presidêcia do Senado determinou o
apensamento do projeto à proposta de Anastasia. Agora os
dois projetos tramitam em conjunto.
Segundo o líder do governo
no Senado, Fernando Bezerra
(MDB-PE), os projetos serão
votados no Senado em, no máximo, duas semanas. (Agencia
Brasil)

Bolsonaro sanciona lei que
autoriza o uso da telemedicina
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza
a prática da telemedicina para
todas as áreas da saúde enquanto durar a crise ocasionada pela
epidemia do novo coronavírus
(covid-19). A Lei nº 13.989/
2020 foi publicada no Diário
Oficial da União e entrou em vigor na quinta-feira(16).
A telemedicina é definida
como o exercício da medicina
mediado por tecnologias para
fins de assistência, pesquisa,
prevenção de doenças e lesões
e promoção de saúde. De acordo com o texto, o médico deverá informar ao paciente todas
as limitações próprias do uso da
telemedicina, já que não é possível a realização de exame fí-

sico durante a consulta.
Ainda segundo a lei, a prestação desse serviço seguirá os
mesmos padrões normativos e
éticos usuais do atendimento
presencial, inclusive em relação aos pagamentos. Não cabe
ao poder público custear ou pagar por tais atividades quando
não for exclusivamente serviço
prestado ao Sistema Único de
Saúde (SUS).
Vetos
Dois artigos do texto original aprovado pelo Congresso
Nacional foram vetados. Um previa que, após o período da pandemia, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) regulamentaria
a telemedicina. Em mensagem
ao Legislativo, Bolsonaro justi-

fica que a atividade deve ser regulada em lei, ou seja, deve passar novamente pela aprovação
dos parlamentares.
O segundo artigo vetado diz
respeito à dispensa da apresentação de receita médica em
meio físico e validade das receitas médicas apresentadas em
suporte digital, com assinatura
eletrônica ou digitalizada do
profissional que realizou a
prescrição.
De acordo com a Presidência, essa medida ofende o interesse público e gera risco sanitário à população, por equiparar a validade e autenticidade de
um mero documento digitalizado, e de fácil adulteração, ao documento eletrônico com assi-

natura digital com certificados
ICP-Brasil (Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira).
De acordo com a Presidência, dispensa de receita médica “poderia gerar o colapso no
sistema atual de controle de
venda de medicamentos controlados, abrindo espaço para
uma disparada no consumo de
opioides e outras drogas do
gênero, em descompasso com
as normas técnicas de segurança e controle da Agência de
Vigilância Sanitária”.
O Congresso tem 30 dias
para analisar e deliberar sobre
os vetos. A partir desse prazo,
eles passam a ter prioridade na
pauta de votação. (Agencia
Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Casa de Saúde Santa Rita S.A.
CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas., as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019. São Paulo, 27 de Março de 2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 (Em milhares de reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 (Valores em reais)
Capital
Reservas
Reserva
Lucros
Ajuste
Resultado
Ativo
2019
2018
Total
social
de lucros
legal acumulados patrimonial do exercício
Ativo circulante
35.846 34.977
5.970.800,00 3.767.821,20 1.849.144,50 (2.669.625,41) 8.223.024,56 (2.135.687,89) 15.005.476,96
Disponível
11.956 11.947 Saldo em 31/12/2018
–
–
– (2.135.687,89)
– 2.135.687,89
–
Bancos – aplicações financeiras
11.956 11.947 Transferência do resultado
–
–
–
–
– (2.755.682,49) (2.755.682,49)
Creditos
23.890 23.030 Prejuízo exercício/2019
5.970.800,00 3.767.821,20 1.849.144,50 (4.805.313,30) 8.223.024,56 (2.755.682,49) 12.249.794,47
Duplicatas a receber
23.160 22.435 Saldo em 31/12/2019
(-) Prov.P/dev.Duvidosos
–
(712) Demonstração dos Resultados em 31/12/2019 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercicios ﬁndo
Impostos a recuperar
94
94
em
31
de
dezembro
–
Metodo
Indireto
(Em
milhares
de
reais)
2019
2018
Outros créditos
636 1.213 Receitas operacional
86.931 82.418 Atividades operacionais
2019
2018
Ativo não circulante
18.442 19.009 Prestação de serviços
86.931 82.418 Lucro (-prejuizo) Liquido do exercicio
(2.755,00) (2.135,00)
Realizavel a longo prazo
87
35 (-) Serviços cancelados
(261) (1.015) Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades
Depósito judiciais
87
35 (-) Impostos
(4.924) (4.469) Depreciação
957,00 3.851,00
Investimentos
991 1.124 (-) Custos dos serviços prestados
(69.023) (64.084) Variação de Ativos e Obrigações
2.145,00 9.905,00
Imobilizado
17.364 17.850 Lucro operacional bruto
12.723 12.850 Diminuição (aumento) das demais contas do ativo (912,00) 2.290,00
Imobilizado
38.091 37.620 (-) Despesas operacionais
(14.382) (13.611) Aumento (diminuição) das obrigações do passivo
3.057,00 7.615,00
(-) Depreciação acumulada
(20.727) (19.770) Despesas administrativas
(13.588) (12.770) Caixa liquido gerado nas atividades operacionais
347,00 11.621,00
Total do ativo
54.288 53.986 Impostos, taxas e contribuições
(794)
(841) Atividades de investimentos
Passivo
Lucro liquido operacional
(1.659)
(761) Aumento (diminuição) do ativo permanente
471,00 (757,00)
Passivo circulante
33.297 33.772 Receitas (-)despesas financeiras
(1.096) (1.374) Aumento (diminuição) investimentos
(133,00)
–
Obrigações com terceiros
33.297 33.772 Receitas financeiras
339
52 Atividades de financiamentos: Dividendos
– (7.101,00)
Fornecedores
5.426 5.202 Receitas diveras
542
366 Aumento (Redução) das disponibilidades
9,00 5.277,00
Obrigações trabalhistas e tributárias
12.772 11.749 (-) Despesas financeiras
(1.977) (1.792) Modificação na posição financeira
(2.755) (2.135) Inicio do exercicio
11.947,00 6.671,00
Empréstimos bancários
15.099 16.821 Resultado antes dos impostos
11.956,00 11.947,00
(2.755) (2.135) Final do exercicio
Exigivel a longo prazo
8.741 5.209 Resultado líquido do exercicio
9,00 5.276,00
–
– Aumento (Redução) das disponibilidades
Refis e inss a pagar
8.741 5.209 Lucro/prejuizo liquido por ação
Patrimônio liquido
12.250 15.005
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019
de 50% na empresa Santa Rita Imedi Medicina Diagnostica Ltda. CNPJ
Capital social
5.970 5.970
1. Práticas contábeis – O resultado é apurado pelo regime de compe- 06.122.405/0001-89. 4. Ativo imobilizado – Demonstrado ao custo, corriReserva de lucros
5.616 5.616
gido monetariamente até 31/12/1995 – conforme lei. 5. Capital social – É
tência
de
exercício.
2.
Ativo
circulante
–
Demonstrado
pelos
valores
de
Lucros acumulados
(4.804) (2.669)
de R$ 5.970.800,00 representado em 80.020.000 ações ordinárias nominaAjuste patrimonial
8.223 8.223 custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos auferidos
Resultado do exercicio
(2.755) (2.135) ate a data do balanço. 3. Investimento na coligada – Com a participação tivas, sem valor nominal.
Total do passivo
54.288 53.986
A Diretoria
Massao Hashimoto – Contador CRC SP 081.013/O-6

Dierberger Oleos Essenciais S/A
CNPJ nº 61.142.089/0001-15 - NIRE 3530001284-4
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27/04/2020, às 10h00, na Av. Industrial Dr. José
Erineu Ortigosa, 827, sala A, Barra Bonita/SP, a fim de
deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia:
a) Eleição da Diretoria para o mandato do triênio 2020,
2021 e 2022; b) Outros assuntos de interesse da sociedade, pertinentes à matéria. Barra Bonita, 15/04/2020.
João Andreas Dierberger - Diretor Presidente.

MENDES GONÇALVES S/A

CNPJ 55.288.799/0001-55
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo estatuto, ﬁcam convocados os Senhores acionistas a
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária em 29 de abril de 2020 às 10:30 horas em
primeira chamada, havendo quórum, ou às 11:00 horas
segunda convocação, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da sociedade, São Paulo/SP
na Rua Brigadeiro Tobias, 356, 11º andar, sala 111,
Centro, São Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia, Em Assembleia Ordinária: a) Aprovar
as demonstrações contábeis, b) Aprovar destinação
Lucro Líquido do exercício, c) Eleição de Diretoria
d) Eleição Conselho Consultivo, e) Fixar verba global
anual de remuneração da Diretoria, f) Fixar os honorários
do Conselho Consultivo, Outros assuntos de interesse
da sociedade. Em Assembleia Extraordinária:
1) Reversão de Dividendos; 2) Outros assuntos de
interesse da sociedade. São Paulo-SP, 14/04/2020.
Raul Francisco Mendes Prates - Presidente.

CNPJ - MF 59.920.553/0001-05
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Milhares de Reais)
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria vem submeter à apreciação de V. S.as., as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2019
A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018
2019
Ativo circulante

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
2019
2018
41.824
39.813
(1.188)
(500)
40.636
39.313
(33.072)
(29.852)
7.564
9.461

2018

Receita operacional bruta
Deduções e impostos s/ vendas
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas e despesas

Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa

1.784

601

Contas a receber

1.109

1.234

Financiamentos

14.455

218

Adiantamentos Cambiais Entregues

10.802

9.577

879

602

Fornecedores
Adiantamentos Cambiais Entregues
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar

10.802

9.577

30

33

Obrigações trabalhistas

6

77

Adiantamentos de clientes

112

55

Obrigações tributárias

Total do passivo circulante

6

3

49

39

2

3

26.193

10.442

Financiamentos

5.556

-

Total do passivo não circulante

5.556

-

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

Passivo não circulante
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante

142

58

13.985

11.635

Ativo não circulante
53

54

Partes relacionadas

21.557

2.886

Total do ativo não circulante

Créditos tributários

21.610

2.940

Total do ativo

35.595

14.575

Patrimônio líquido
Capital social

2.000

Lucros retidos

2.000

1.846

Total do passivo e patrimônio líquido

2.133

3.846

4.133

35.595

14.575

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Capital
social

Lucros
retidos

2.000

1.266

-

-

Reserva legal

-

14

(14)

Retenção de lucros

-

853

(853)

-

2.000

2.133

-

4.133

-

-

(287)

(287)

Saldos em 31.12.2017
Lucro líquido do exercício

Saldos em 31.12.2018
Lucro líquido do exercício
Retenção de lucros

-

Saldos em 31.12.2019

(287)

2.000

Amélia Ramos Heleno
Diretora Presidente

Lucros
acumulados

Total

-

3.266

867

867

287

1.846

Tiago Heleno Forte
Diretor Superintendente

-

-

-

José Maria Granço
Diretor

3.846

Alexandre Gonçalves
Diretor

(808)
(6.575)
(4.057)
3.593
(4)
(7.851)

(748)
(5.922)
(5.655)
4.141
(8.184)

(287)
(287)

1.277
(410)
867

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Das Atividades Operacionais
2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social (287) 1.277
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
líquido gerado
nas atividades operacionais:
Despesa de juros
3
(284) 1.277
Mudanças nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
125 1.661
Estoques
3
6
Adiantamentos a fornecedores
71
3
Outros créditos
(140)
50
Partes relacionadas
(18.671) 2.643
Fornecedores
277 (332)
Obrigações tributárias
3
(2)
Obrigações trabalhistas
10
6
Contas a pagar
Adiantamentos de clientes
(1)
3
Imposto de renda e contribuição social pagos
- (410)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
(18.607) 4.905
Das atividades de financiamento
Financiamentos bancários
20.895
Pagamento de financiamento bancário
(1.105) (5.430)
Dividendos e juros sobre capital próprio
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento 19.790 (5.430)
Aumento (diminuição) de caixa e e
quivalentes de caixa
1.183 (525)
Caixa e equivalentes a caixa
No início do período
601 1.126
No final do período
1.784
601
Aumento (diminuição) de caixa e
equivalentes de caixa
1.183 (525)

João Vicente de Masi Tuma
Diretor

Carlos Rosmundo Wermann
Contador - CRC/RS 053005-O

C.N.P.J. - MF 61.160.438/0001-21
Demonstrações Financeiras em 31.12.2019 - ( Em Milhares de Reais)
Relatório da Administração
na base de cálculo do PIS e da COFINS, do período de 2002 a 2014, valor que poderá chegar a R$ 115 milhões
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração vem submeter
ainda sob judice aguardando uma possível modulação de efeitos pelo STF. Em dezembro a Brasilata também
à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2019.
obteve autorização e concessão de benefício fiscal do Estado do Rio de Janeiro para instalação de uma nova
Mercado
planta, batizado de Projeto Discovery. Esse projeto a ser implementado nos próximos dois anos, começa a
O ano de 2019 marcou a recuperação dos volumes de vendas em especial no segundo semestre onde o
gerar retorno já a partir do segundo semestre de 2020, com significativa economia na aquisição da folha de
crescimento da receita superou 17% e das vendas físicas 10%, fruto do aquecimento da atividade econômica
flandres, principal matéria prima utilizada pela companhia. Para o ano de 2020 o foco da administração será a
e do consumo. No ano fechado a receita cresceu 14% e as vendas físicas em toneladas 8%, salto expressivo
consolidação da operação da Unidade Jundiaí com novas linhas de produtos inclusive em novos segmentos de
em relação ao ano anterior.
mercado assim como a diminuição e reperfilamento da alavancagem financeira.
Resultado e Perspectivas
Reconhecimentos
A companhia fechou o ano com LAIR (Lucro antes do Imposto de Renda) de R$ 9,2 milhões, construído
Mais uma vez a Brasilata obteve da Revista Você S/A um ótimo reconhecimento na gestão de pessoas, tendo
essencialmente no segundo semestre do ano com melhoria dos volumes e recomposição das margens. A
sido eleita a 13° melhor empresa para se trabalhar no Brasil e primeira na categoria “Embalagens”. A empresa
geração de caixa (EBITDA) atingiu R$ 33 milhões. Em janeiro foi concluída a emissão de uma debênture
também figurou como destaque entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira, publicação da revista
privada com prazo de três anos e meio no valor de R$ 12 milhões e para 2020 uma nova captação está
Você S/A, fato muito importante e diferencial competitivo para atração de talentos em especial os do primeiro
prevista. Iniciamos o processo de mudança da unidade São Paulo para Jundiaí e embora o contrato de
emprego.
aluguel ainda esteja no período de carência, pelas novas regras contábeis o custo do aluguel foi contabilizado
Agradecimentos
pelo período total no Balanço Patrimonial sob a rubrica Ativo de direito de uso. Até o final do primeiro semestre
A Administração agradece aos que participaram como parceiros das atividades da empresa em 2019: Funcionários,
de 2020, toda a mudança deverá ser concluída o que dará à empresa mais competitividade no longo prazo.
Acionistas, Clientes, Fornecedores e Instituições Financeiras.
No segundo semestre, a empresa obteve o trânsito em julgado favorável da ação da não inclusão do ICMS
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
Controladora
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Passivo circulante
27.952
56.817
19.283
26.520
21.067
27.121 Empréstimos e financiamentos
19.453
25.588
33.705
18.116
34.030
18.841 Operações de “Vendor / ACE”
1.451
19.453
25.588
30.255
35.165 Arrendamentos
91.736
108.969
94.622
112.017
94.652
112.050 Fornecedores e outras contas a pagar
21.557
2.886
19.424
35.887
19.430
35.964 Contas a pagar com partes relacionadas
558
2.689
3.316
9.291
3.428
9.346 Obrigações tributárias
11.901
12.425
3.750
2.184
3.892
2.242 Obrigações trabalhistas
407
1.319
261
346
261
346 Contas a pagar
2.248
2.148
193.814
229.949
207.015
241.075 Adiantamentos de clientes
Total do passivo circulante
177.263
212.841
2.395
2.482
2.395
2.482 Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
22.425
22.164
3.548
3.505
3.548
3.505
Debêntures
11.925
4.094
4.095
4.147
4.149
Arrendamentos
37.110
8.752
2.825
8.752
2.825 Passivo fiscal diferido
120
2.449
2.744
2.449
2.744 Provisão para demandas judiciais
554
284
21.238
15.651
21.291
15.705 Contas a pagar
801
1.790
3.846
4.133
- Total do passivo não circulante
72.815
24.358
65.877
54.043
65.877
54.043 Patrimônio líquido
37.113
37.113
- Capital social
50.000
50.000
3.975
4.670
3.975
4.670 Reserva de incentivos fiscais
19.549
14.986
110.811
62.846
106.965
58.713 Reserva para retenção de lucros
6.236
6.261
132.049
78.497
128.256
74.418 Total do patrimônio líquido
75.785
71.247
325.863
308.446
335.271
315.493 Total do passivo
325.863
308.446

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Operações de “Vendor / ACE”
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos a receber
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Depósito judicial
Impostos a recuperar
Créditos tributários
Outros créditos a receber
Ativo fiscal diferido
Investimentos
Imobilizado
Ativo de direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
2019
2018
477.056
420.561
(386.803)
(331.905)
90.253
88.656

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
Outras receitas e despesas
Equivalência patrimonial
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro do exercício antes da participação dos trabalhadores
Participação dos trabalhadores no lucro
Lucro líquido do exercício
Lucro por ação (em Reais)

(45.879)
(32.352)
4.586
(287)
16.321
(22.132)
15.074
9.263
(175)
(91)
8.997
(2.098)
6.899
0,06

Consolidado
2019
2018
484.666
430.045
(386.849)
(331.928)
97.817
98.117

(43.003)
(29.545)
294
867
17.269
(19.137)
15.049
13.181
(57)
(353)
12.771
(3.065)
9.706
0,08

(46.687)
(38.926)
4.581
16.785
(26.189)
18.667
9.263
(175)
(91)
8.997
(2.098)
6.899

(43.751)
(35.467)
294
19.193
(24.792)
19.190
13.591
(57)
(763)
12.771
(3.065)
9.706

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
2019
2018
6.899
9.706
6.899
9.706

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

Consolidado
2019
6.899
6.899

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Reservas
Capital
Incentivos
Retenção de
Controladora

Social

Fiscais

Lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2017

50.000

8.060

8.243

2018
9.706
9.706

Lucros
Acumulados

Total

-

66.303

Ajuste de exercícios anteriores

-

-

78

-

Subvenções governamentais

-

6.926

-

(6.926)

-

Lucro líquido do exercício

-

-

-

9.706

9.706

78

Reserva legal

-

-

485

(485)

-

Dividendos

-

-

(4.840)

-

(4.840)

Destinação:

-

-

2.295

(2.295)

-

50.000

14.986

6.261

-

71.247

Subvenções governamentais

-

4.563

-

( 4.524 )

39

Lucro líquido do exercício

Retenção de lucros

-

-

-

6.899

6.899

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Destinação:
Reserva legal

-

Dividendos

-

345

(345)

-

-

(2.400)

-

(2.400)

-

-

2.030

(2.030)

-

50.000

19.549

6.236

-

75.785

-

Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Consolidado
2019
2018
42.407
30.255
1.451
91.831
564
11.950
407
2.250
181.115

57.035
35.165
109.062
2.692
12.464
1.319
2.151
219.888

27.981
11.925
37.110
554
801
78.371

22.164
120
284
1.790
24.358

50.000
19.549
6.236
75.785
335.271

50.000
14.986
6.261
71.247
315.493

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Das atividades operacionais
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
6.899
9.706
6.899
9.706
Ajustes para:
Depreciações, amortizações
e arrendamentos
12.310
11.658
12.310
11.658
Equivalência patrimonial
287
(867)
Perda na alienação de
imobilizado e intangível
69
36
69
36
(Reversão) provisão para
créditos de liquidação duvidosa
(42)
145
(42)
145
Despesa de juros e
atualização monetária
4.239
4.188
4.242
4.188
Provisão para demandas judiciais
270
270
Despesas de imposto de renda e
contribuição - correntes e diferidos 266
410
266
820
24.298
25.276
24.014
26.553
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(9.412)
4.407 (10.237)
1.445
Estoques
17.395
(28.807)
17.398
(28.801)
Impostos a recuperar
5.866
(8.879)
5.809
(8.811)
Adiantamentos a fornecedores
16.463 (26.056)
16.534
(26.053)
Despesas antecipadas
(1.566)
687
(1.650)
670
Outros créditos a receber
(5.842)
40
(5.842)
40
Depósitos judiciais
87
(333)
87
(333)
Créditos tributários
1
(690)
2
(691)
Fornecedores e outras
contas a pagar
(17.233)
51.282 (17.231)
51.200
Contas a pagar com
partes relacionadas
18.671
(2.643)
Obrigações tributárias
(2.156)
(5.337)
(2.153)
(5.339)
Obrigações trabalhistas
(524)
(173)
(514)
(167)
Contas a pagar
(1.862)
757
(1.862)
757
Adiantamentos de clientes
100
854
99
857
Caixa líquido gerado nas
atividades operacionais
44.286
10.385
24.454
11.327
Juros pagos
(4.018)
(4.184)
(4.018)
(4.184)
Imposto de renda e
contribuição social pagos
(353)
(763)
Fluxo de caixa liquido proveniente
das atividades operacionais
40.268
5.848
20.436
6.380
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Aquisição do imobilizado
(21.288)
(13.198) (21.288)
(13.198)
Aquisição do intangível
(48)
(164)
(48)
(164)
Recursos provenientes de
alienação de imobilizado
21
21
Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de investimento
(21.336)
(13.341) (21.336)
(13.341)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Captações de financiamentos
28.283
59.862
49.178
64.235
Emissão de debêntures
11.887
11.887
Pagamento de financiamento
(63.122) (32.485) (63.002)
(37.915)
Pagamento de arrendamentos
(817)
(817)
Dividendos pagos
(2.400)
(4.840)
(2.400)
(4.840)
Caixa líquido (utilizado nas)
proveniente das atividades de
financiamento
(26.169)
22.537
(5.154)
21.480
(Redução) aumento de caixa e
equivalentes de caixa
(7.237)
15.044
(6.054)
14.519
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
26.520
11.476
27.121
12.602
No final do exercício
19.283
26.520
21.067
27.121
(Redução) aumento de caixa e
equivalentes de caixa
(7.237)
15.044
(6.054)
14.519
Divulgação adicional transações não-caixa
Aquisição de imobilizado por meio
de arrendamento financeiro
1.424
1.424
-

A íntegra das demonstrações financeiras, auditadas pela KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, está à disposição dos acionistas na sede da companhia.
Amélia Ramos Heleno
Diretora Presidente

Tiago Heleno Forte
Diretor Superintendente

Alexandre Gonçalves
Diretor Corporativo

José Maria Granço
Diretor de Operações

João Vicente de Masi Tuma
Diretor Técnico

Carlos Rosmundo Wermann
Contador - CRC/RS 053005-O

Lembre sempre de lavar as mãos

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Dierberger Agrícola S.A.
CNPJ nº 51.462.349/0001-86 - NIRE 3530006269-8
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28/04/2020, às 10h00, na
Fazenda Citra, Rodovia SP-147, km 117,8, Limeira/SP, a
fim de deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem
do Dia: a) Eleição da Diretoria para o mandato do triênio
2020, 2021 e 2022; b) Outros assuntos de interesse da
sociedade, pertinentes à matéria. Limeira, 16/04/2020.
Christian Alfredo Dierberger - Diretor Presidente.
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GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 21ª SÉRIE DA 5ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos
termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série
da 5ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Planner Trustee
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI
da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 7 de maio de 2020,
às 10 horas em primeira convocação, em virtude da crescente propagação do Coronavírus no Estado de São Paulo, e, em respeito
a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27 do Secretário de Saúde do Estado, a
assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma www.zoom.us, o link de acesso a reunião será
disponibilizado aos Titulares de CRI até 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) Concessão, ou não, de carência no pagamento de remuneração e de amortização da CCB, contados a partir da
parcela prevista para pagamento em 15 de maio de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 15 de agosto de 2020,
inclusive, conforme disposto na Cláusula Segunda da CCB e Anexo II da CCB – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização
(“Pagamentos da CCB” e “Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização”, respectivamente), sendo certo que até
a próxima parcela a ser paga em 15 de setembro de 2020, exclusive, incidirão juros remuneratórios e atualização monetária sobre
o valor nominal da CCB, conforme Cláusula Segunda da CCB e, consequentemente a Carência no pagamento de remuneração e de
amortização do CRI, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 20 de maio de 2020, inclusive, até a parcela prevista
para pagamento em 20 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 5.3 e 5.4 do Termo de Securitização e curva de
amortização dos CRI constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração dos CRI” e “Anexo I – Curva de Amortização
dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser paga em 21 de setembro de 2020, exclusive, incidirão juros
remuneratórios e atualização monetária sobre o valor nominal unitários dos CRI, conforme cláusulas 5.1 e 5.2 do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas da curva de pagamentos da CCB, e a
substituição do Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização da CCB e, consequentemente o reescalonamento das
parcelas da curva de amortização dos CRI e, a substituição do Anexo I – Curva de Amortização dos CRI no Termo de Securitização; e
(iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é
conferido no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN,
a Assembleia será realizada através de plataforma a ser disponibilizada pela Securitizadora àqueles que enviarem por correio eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@planner.com.br, os documentos que comprovem os poderes daqueles que participarão
em representação ao investidor deverão ser enviados em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020, em até 3
(três) dias antes da data marcada para a realização da Assembleia. São Paulo, 17 de abril de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A

CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados
a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em 11 de Maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de
forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet,
observada a Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN datado de 26
de março de 2020. Nesse sentido, reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado a cada um
dos investidores que se cadastrar previamente com a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA (“Agente Fiduciário”) e/ou 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: agenteﬁduciario@vortx.com.br e gestao@isecbrasil.com.br., a ﬁm de, nos termos da Cláusula Treze do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio - Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da
1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e
votação das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª
Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2019; (b) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a celebrar todos os atos
necessários para a implementação das deliberações desta assembleia. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os
titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular,
com ﬁrma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os
instrumentos de mandato com poderes para a representação na AG a que se refere este edital de convocação devem
ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da
data marcada para a realização da AG. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o
seguinte endereço: juridico@isecbrasil.com.br, com cópia para o Diretor de Relação com Investidores, ri@isecbrasil.com.
br e para o Agente Fiduciário: agenteﬁduciario@vortxbr.com.br. A Securitizadora reforça que a alteração da forma e local
de realização da Assembleia considera as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de
pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus
causador da Covid-19, bem como observada a Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular nº
6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020. A AG será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula
13.3, e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, caso necessário.
São Paulo, 14 de abril de 2020. DANIEL MAGALHÃES - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0036568-48.2019.8.26.0002.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II – SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO
SOUSA DAS GRAÇAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Elaine Cristina Soares de Sá, CPF 142.694.84845, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.087,72 (agosto/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS .
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2020.
16 e 17.04

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D (GVRQ &DQGLGR &RUUHLD &3)   TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX
DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  QRYHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR $EHUWXUD GH &UpGLWR HP &RQWD &RUUHQWH /,6 /LPLWH ,WD~ SDUD 6DTXH 3-  3Up  VRE R Q 
 (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV
HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH
FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH
FRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRV
RVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/2+(15,48(5,%(,52*$5&,$
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 TXH,UHVROYH&RPSDQKLD6HFXULWL]DGRUDGH&UpGLWRV)LQDQFHLURV6$OKHVDMXL]RXDomRGH&REUDQoD
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   GHFRUUHQWH GD &pGXOD GH
&UpGLWR%DQFiULR$EHUWXUDGH&UpGLWRHP&RQWD&RUUHQWH /,6/LPLWH,WD~SDUD6DTXH3-3Up Q
(VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGD
D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH
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 H     
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GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/2+(15,48(5,%(,52*$5&,$
QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD0DULDQD&DVWDQKR6DQFKHVGH2OLYHLUD &3) TXH)XQGDomR6mR
3DXOR PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD
TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV UHIHUHQWH
DR  VHPHVWUH GH  GR FXUVR GH SVLFRORJLD (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE
SHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR &3& 1$'$ 0$,6 'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH
3URFHVVR$OWHUDomRGH5HJLPHGH%HQV5HJLPHGH%HQV(QWUHRV&{QMXJHV0DUFHOR
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6XFHVV}HV GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWR$PDUR63 )D] 6DEHU D WRGRV TXDQWRV R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP FRQKHFLPHQWR
WLYHUHP H LQWHUHVVDU SRVVD TXH ,VDEHOD &ULVWLQD $OYDUH] 2GHEUHFKW 5* 663%$ H &3)
H 0DUFHOR %DKLD 2GHEUHFKW 5* 663%$ H &3)  DMXL]DUDP DomR GH$OWHUDomR GH 5HJLPH
0DWULPRQLDO GH %HQV REMHWLYDQGR D SURFHGrQFLD GD DomR DOWHUDQGR R UHJLPH GH &RPXQKmR 3DUFLDO GH %HQV SDUD R
UHJLPHGD6HSDUDomR7RWDOGH%HQVDXWRUL]DQGRVHDUHDOL]DomRGHSDUWLOKDH[WUDMXGLFLDOGRVEHQVDWpHQWmRDGTXLULGRV
SHOR FDVDO HP REVHUYkQFLD DR UHJLPH GD FRPXQKmR SDUFLDO GH EHQV 1RV WHUPRV GR DUWLJR    GR &3& R -XL]
VRPHQWH SRGHUi GHFLGLU DFHUFD GD DOWHUDomR GR UHJLPH GH EHQV GHSRLV GH GHFRUULGR R SUD]R GH  WULQWD  GLDV GD
SXEOLFDomR GR HGLWDO $VVLP SDUD UHVJXDUGDU GLUHLWRV GH WHUFHLURV IRL GHIHULGD D H[SHGLomR GR SUHVHQWH HGLWDO R TXDO
VHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
)25265(*,21$,6,7$48(5$9$5$&Ë9(/(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U $QWRQLR 0DUFHOR &XQ]ROR 5LPROD -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH
,WDTXHUD63 )D] 6DEHU D *  7UDQVSRUWHV /WGD &13-   5HQDWR 0RUDQGLP &3) 
 H5LFDUGR0RUDQGLP &3) TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD
H 2XWUDV $YHQoDV (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV 
GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP 
GLDV HPEDUJXHP RX UHFRQKHoDP R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR
LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R
DUUHVWR SURFHGLGR VREUH D  TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5  E  9HtFXOR PDUFDPRGHOR
,0%HQ]&',6WUHHW&DQRPRGHORSODFD(/4F 9HtFXORPDUFDPRGHOR57URPDU0-0DQR
PRGHOR  SODFD ',7  GRV TXDLV IRL QRPHDGR GHSRVLWiULR R 6U 5LFDUGR 0RUDQGLP 'HFRUULGRV RV
SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGR63H

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019232-84.2017.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).ANTONIO
MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Izabeli Gonçalves, CPF: 414.226.03830, que Escola Santa Izildinha - SIET, CNPJ: 48.489.116/0001-62 ajuizouAção de Cobrança, sendo julgada
procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 5.721,54 (Agosto/2017), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 §§ 1º e 3º do CPC), quando
será penhorado bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 07 de outubro de 2019.
17 e 18/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026335-86.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME
FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Faz Saber a Andre Luiz Serrano
Falavigna CPF: 274.758.318- 09, que Mosteiro de São Bento de São Paulo CNPJ: 61.018.750/0007-70
ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento
da quantia de R$ 14.372,13 (Abril/2019), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2020.
17 e 18/04
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 4001865-64.2012.8.26.0100. O Dr. RENATO ACACIO DE
AZEVEDO BORSANELLI, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a FLORMAR FLORESTA
(CPF/MF sob o n° 00.542.937.0001.99) queAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 73.516,50, referente ao
Contrato de Financiamento que tomou o nº 20012736591, por meio do qual foi concedido um empréstimo a
ser pago pela ré em 36 parcelas. Estando o executado 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 21/01/2020.
17 e 18/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011019-35.2018.8.26.0008 Classe: Assunto: Monitória Pagamento Requerente: AYMORÉ CRÉDIT O, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Requerido:
Salua Kaiss Chanine EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011019-35.2018.8.26.0008
PRAZO DO EDITAL: 20 (Vinte) dias. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SALUA
KAISS CHANINE, CPF: 282.136.988-35, RG: 92648769, queAYMORE CREDIT O, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A, lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 43.023,40, referente
ao empréstimo a ser pago pelo Requerido em 15 parcelas mensais de R$ 3.890,00, ficha cadastral 20027867320.
Ocorre, contudo, que o Requerido não efetuou o pagamento da parcela n. 05, vencida desde 10/06/2018, bem
como as demais que vieram a vencer. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que
em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção
de custas) ou ofereça embargos monitórios. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01
de abril de 2020.
17 e 18/04

Página 6

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
PALLADIO EMPREENDIMENTOS E PARCIPAÇÕES S/A

CNPJ 23.438.941/0001-07
$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMEDE(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Balanços patrimoniais
2019 2018
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA
2018 2017
301
335 Fluxo de caixa das atividades operacionais
(22) (43)
Ativo / Ativo circulante
Ativo não circulante
(22) (43)
3.773 3.173 Lucro líquido do exercício
4.075 3.508 Fluxo de caixa das atividades de investimento
(3.773) (661)
Total do ativo
Aquisição de ativo imobilizado
(3.773) (661)
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
4.097 2.799
2019 2018 Redução de Reserva de Capital
Passivo e patrimônio líquido
0 (742)
Patrimônio líquido
4.075 3.508 Integralização de Capital
4.173 3.563
301 2.095
Capital social
4.173 3.573 (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
-98
-65 #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCIÁCIO
301 335
Lucros acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido
4.075 3.508 (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
301 335
Alexandre Gomes Ronconi - Administrador

Alfredo Sergio Metzenthin -CRC 1SP324205/O-5 - Contador

Jornal O DIA SP
Demonstrações das mutações Capital
Lucros
do patrimônio líquido
social acumulados
10
0
Saldos em 1/01/2017
Aumento de Capital Social
3.563
Lucro líquido do exercício
(65)
Saldos em 31/12/2018
3.573
(65)
Aumento de Capital Social
600
34
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31/12/2018
4.173
(98)
Demonstrações do resultado
2019
(34)
Receita operacional líquida
Resultado antes das
(34)
RECEITASDESPESAS lNANCEIRAS
Lucro antes do IR e da contribuição social
(34)
(34)
Lucro líquido do exercício

Total
3.508
34
4.075
2018
(43)
(43)
(43)
(43)

Supernova S.A. Meios de Pagamento
(em constituição) - Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 10/12/2019
Aos 10/12/2019, às 14:30 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Giovanni Piana Netto – Presidente; Walter Jose Piana – Primeiro Secretário; e Walter Jose Boina Piana – Segundo Secretário.
Deliberações: (1)A constituição da Companhia. (1.1) A constituição da Companhia decorre da cisão parcial da Pag S.A. Meios de Pagamento, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo/SP, na
Rua Eugênio de Medeiros, 303, Conjunto 1001 C, Pinheiros, São Paulo, SP, CNPJ/ME nº. 04.533.779/0001-61 e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.443.233 (“Cindida”),
conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Cindida realizada nesta data (“Cisão Parcial”), nos termos do Artigo 229, §2º da Lei 6.404/76, conforme alterada. (1.2) Nesse sentido, os subscritores
aprovaram e ratiﬁcaram a Cisão Parcial, incluindo: (i) o Protocolo e Justiﬁcação da Cisão Parcial (“Protocolo”), celebrado em 10 de dezembro de 2019, contendo os termos e condições da Cisão Parcial, conforme
o Anexo I; (ii) a contratação da Número Contabilidade S/S Ltda., sociedade limitada com sede Rua das Palmeiras, 815, Ed. Work Center, Salas 901 a 903, no bairro Santa Lúcia, na cidade de Vitória, no Estado
do Espírito Santo, CEP 29.056-210, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo sob o nº ES 03563/O-9, no Cartório do Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas no livro
A 49 sob nº 36.432, em 25/07/2007 e no CNPJ sob o nº 08.961.929/0001-99 (“Empresa Especializada”) para a elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido da Cindida, de acordo com seu valor patrimonial
contábil na data base de 31/10/2019 (“Laudo de Avaliação”), que se encontra no Anexo I, como anexo ao Protocolo; e (iii) o Laudo de Avaliação; (2) a subscrição do capital social inicial da Companhia, que será
de R$20.000.000,00, dividido em 20.000.000 de ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$1,00 cada. As ações emitidas foram totalmente subscritas pelos acionistas subscritores, na mesma
proporção em que suas ações da Cindida foram canceladas em decorrência da Cisão Parcial, e integralizadas mediante a versão do acervo cindido da Cisão Parcial, devidamente avaliado pela Empresa
Especializada para todos os ﬁns do Artigo 8º da Lei 6.404/76, conforme o Laudo de Avaliação que se encontra no Anexo I. O Boletim de subscrição das ações ora emitidas, devidamente assinado pelos
subscritores, encontra-se no Anexo II; (3) o Estatuto Social da Companhia que, assinado pelos subscritores, encontra-se no Anexo III; (4) a eleição dos seguintes Diretores da Companhia, que terão mandato
uniﬁcado de 2 anos a contar desta data, podendo ser reeleitos: (4.1) Felipe Felix Soares De Sousa, CPF nº 027.340.633-79, para os cargos de Diretor Geral e Diretor de Negócios, cumulando as duas funções;
e (4.2) Flavio Melo Frade, CPF nº 949.132.266-49, para o cargo de Diretor Corporativo. Os Diretores tomaram posse em seus respectivos cargos nesta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de
posse constantes do Anexo IV, por meio do qual expressamente declaram, sob as penas da lei, não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A
remuneração global da Diretoria a partir desta data e até a sua próxima assembleia geral ordinária será de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais). (5) a autorização aos administradores da Companhia para
praticarem todos os atos necessários ou convenientes à constituição da Companhia e demais matérias aprovadas. Encerramento e Lavratura Da Ata: Nada mais h. São Paulo, 10/12/2019. Estatuto Social da
Supernova S.A Meios de Pagamento - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Supernova S.A Meios de Pagamento (“Companhia”) é uma sociedade por ações que
se rege por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro administrativo na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, à Rua Eugênio de Medeiros, 303,
Conjunto 1001 C, 10º andar, Condomínio WTORRE UNIDAS TORRE II, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP. § Único - A Companhia pode estabelecer outras ﬁliais, agências ou escritórios em qualquer parte do
território nacional, ou do exterior, onde e quando a Diretoria julgar conveniente. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) Administração de Cartões de Crédito CNAE 66.13-4-00; (ii) Emissão de Vale
Alimentação, vale refeição e similares CNAE 82.99-7-02; (iii) Correspondente de Instituições Financeiras CNAE 66.19-3-02; (iv) Atividades de Serviços auxiliares ﬁnanceiros CNAE 66.19-3-99; (v) Operadoras de
Cartões de Débito CNAE 66.19-3-05; (vi) Holdings de Instituições não -ﬁnanceiras CNAE 64.62-0-00; Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Das Ações
- Artigo 5º - O Capital Social é R$20.000.000,00, dividido em 20.000.000,00 de ações ordinárias, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Sócio Acionista - Qde de ações ordinárias: Walter José Piana
- 1.281.739; Walter José Boina Piana - 1.687.251; Giovanni Piana Netto - 1.687.251; Fundo de Investimento em Participações Piana Multiestratégia - 15.343.759; Totais: 20.000.000. § 1º - As ações são indivisíveis
em relação à Companhia. Quando pertencerem a mais de uma pessoa, os direitos a ela inerentes serão exercidos pelo representante do condomínio. § 2º - Cada ação ordinária, confere ao seu titular o direito de
um voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. § 3º - Fica designado um Capital Social de R$ 5.000,00 para cada ﬁlial. Artigo 6º - A propriedade
das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Companhia emitirá certiﬁcados de ações, que poderão
ser agrupados em títulos múltiplos, e, quando emitidos, serão assinados por 2 Diretores. Capítulo III - Da Diretoria - Artigo 7º - A Companhia será administrada por, no mínimo, 03 e no máximo 06 Diretores,
acionistas ou não, sendo no mínimo 01 Diretor Geral, 01 Diretor de Negócios e 01 Diretor Corporativo, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral, pelo período de 02 anos, que se estenderá até a posse
dos novos membros, permitida a reeleição. § 1º - Os Diretores são empossados e conservam-se em exercício, observadas as limitações legais, até a posse de seus sucessores. § 2º - A remuneração global dos
membros da Diretoria será estabelecida pela Assembleia Geral e será distribuída entre seus membros nas proporções que forem determinadas em reunião própria. § 3º – Os Diretores poderão cumular as funções
previstas do caput. Neste caso, o número mínimo de Diretores será de 2 Diretores. Artigo 8º - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente uma vez por mês ou quando convocada pelo Diretor Geral, sendo que suas
deliberações serão tomadas por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor Geral, no caso de empate, o voto de qualidade. § Único - As deliberações e resoluções da Diretoria serão lavradas no livro “Atas de
Reunião de Diretoria”. Artigo 9º - A Diretoria tem atribuições e poderes que lhes forem outorgados por lei ou pelo presente Estatuto para assegurar a execução ﬁel e eﬁciente dos ﬁns da Companhia. Artigo 10º
- Competirão ao Diretor Geral, ao Diretor de Negócios e ao Diretor Corporativo, conjuntamente por no mínimo dois diretores, os seguintes atos: (i) A representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa
e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades Federais, Estaduais e Municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e entidades e
sociedades privadas; (ii) A administração, orientação e direção dos negócios sociais; (iii) A assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Companhia, inclusive
escrituras, títulos de dívidas, empréstimos, cambiais, cheques, ordens de pagamento, no Brasil e no exterior, e outros; (iv) Na abertura, movimentação e encerramento de contas -correntes bancárias; (v) A
celebração de ajustes e contratos de qualquer natureza ou valor; (vi) A admissão e demissão de empregados, ﬁxando-lhes as atribuições e salários; (vii) O saque, emissão, aceite e endosso de títulos de crédito
e efeitos mercantis; (viii) A alienação de bens móveis e imóveis da Companhia; e (ix) A concessão de avais, ﬁanças e ônus reais, que somente poderão ser prestados em favor da própria Companhia, dos sóc
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20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata da AGE Realizada em 30/7/19. 30/7/19, às 11h, na sede da Companhia. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações aprovadas por Unanimidade: (i) Alterar
o número mínimo de membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem as regras de governança da Companhia. Em decorrência de tais
deliberações, o Capítulo III e IV do Estatuto Social são reformados e passarão a vigorar confomer consolidado no Anexo II desta ata; (iii) Eleger os seguintes
membros do Conselho de Administração, os Srs. Olimpio Matarazzo Neto, para Conselheiro Presidente, Fauze Barreto Antun, para Conselheiro VicePresidente e Antonio Fernando Checchia Wever, para Conselheiro sem designação especíﬁca, com mandato de 1 ano a contar da presente data. Os
Conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados no livro de atas de Reuniões do
Conselho de Administração, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. a qual declararam, sob as penas da lei, que não
estão impedidos por lei de exercer a administração. (iv) A consolidação do Estatuto Social, cuja nova redação (em seu inteiro teor) integra a presente como
Anexo II. Nada mais. JUCESP nº 513.882/19-4 em 27/9/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. Anexo II - Estatuto Social: Capítulo I - Nome,
Sede Social, Objeto Social e Duração: Artigo 1º - A denominação social da Companhia, constituída sob a forma de sociedade por ações de capital
fechado e que será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e
Participações S.A. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, sala “T”, CEP 01453-000,
Itaim Bibi, podendo manter ﬁliais, escritórios, agências e representações, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria. Artigo 3º
- A Companhia tem por objeto social: (i) a participação no capital social de quaisquer outras sociedades, empresárias ou não, ou fundos de investimento,
na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior, especialmente naquelas voltadas ao setor imobiliário; (ii) a realização de
investimentos no setor imobiliário, em quaisquer das suas modalidades; e (iii) a administração de bens próprios. Artigo 4º - O prazo de duração da
Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
é de R$49.016.297,00, representado por 49.016.294 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e 3 ações preferenciais sem direito a voto,
nominativas, sem valor nominal. §1º - As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou singulares, que serão assinados por dois diretores. §2º
- A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §3º - As ações preferenciais sem direito a voto: (a) conferem ao
seu portador o direito a um dividendo ﬁxo, preferencial, prioritário e cumulativo equivalente a 100% do preço de emissão total das ações preferenciais
detidas pelo portador, devidamente atualizado desde a data de sua integralização por uma taxa interna de retorno equivalente a 25% por ano, calculado
pro rata die, até seu completo pagamento mediante as distribuições de dividendos aplicáveis (o “Dividendo Fixo”). Para ﬁns de esclarecimento, as ações
preferenciais não participação de qualquer distribuição de lucros em adição ao Dividendo Fixo; (b) serão não votantes, não dispondo de qualquer direito
político ou direito a voto em assembleias gerais; (c) poderão ser resgatadas a qualquer tempo, a exclusivo critério de seu portador (desde que observados
os requisitos legais aplicáveis), mediante o pagamento pela Companhia de um montante equivalente a (x) 100% (do preço de emissão total das ações
preferenciais detidas pelo portador, devidamente atualizado desde a data de sua integralização por uma taxa interna de retorno equivalente a 25% por
ano, calculado pro rata die até o resgate, menos (y) quaisquer valores já pagos para seus portadores como Dividendo Fixo; (d) serão automaticamente
resgatadas pela Companhia, após o pagamento da totalidade do Dividendo Fixo, mediante o pagamento pela Companhia do valor simbólico de R$ 1,00; e
(e) nos termos do Artigo 17, §6º da Lei das S.A., podem receber o Dividendo Fixo à conta das reservas de capital de que trata o §1º do art. 182 da Lei das
S.A. §4º - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma espécie em outra, desde que mediante aprovação dos acionistas representando a
totalidade do capital social. §5º - O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar
proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. §6º - Nenhuma transferência de ações terá validade ou
eﬁcácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se levada a efeito em
violação ao acordo de acionistas da Companhia assinado em 4/12/14 e arquivado na sede social da Companhia. §7º - À Companhia é vedada a criação
e emissão de partes beneﬁciárias. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente a cada ano, nos 4
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma
da lei, sendo facultado a acionistas representando, no mínimo, 10% do capital social total e votante da Companhia solicitar ao Presidente do Conselho de
Administração da Companhia a convocação de Assembleia Geral para tratar de tema de interesse da Companhia. A Assembleia Geral será instalada e
presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, cabendo ao Presidente
da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. §1º - A Assembleia Geral também poderá ser convocada por qualquer acionista que detenha pelo
menos 50% ações em circulação da Companhia, nos termos da lei e do acordo de acionistas da Companhia assinado em 4/12/14 e arquivado na sede
social da Companhia, com, no mínimo, 8 dias de antecedência. Será dispensada a convocação se veriﬁcada a presença da totalidade dos acionistas na
Assembleia Geral. §2º - Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento do acordo de acionistas da Companhia
assinado em 4/12/14 e arquivado na sede social da Companhia, negando cômputo a voto proferido em violação a tal acordo de acionistas. Artigo 7º - A
presença de todos os acionistas é necessária para que uma Assembleia Geral convocada para deliberar sobre as matérias indicadas no Artigo 9º deste
Estatuto Social seja instalada, exceção feita a Assembleias Gerais convocadas unicamente para deliberar sobre o item (xviii) do Artigo 9º (aprovação do
plano de negócios anual da Companhia e de suas Subsidiárias, bem como qualquer alteração ou adiantamento), que podem ser instaladas e validamente
deliberar em segunda convocação com a presença de acionistas representando 50% das ações em circulação. Contudo, para a instalação de Assembleias
Gerais convocadas para deliberar sobre quaisquer outras matérias, a presença de acionistas representando 50% das ações em circulação será suﬁciente
para que a Assembleia Geral possa validamente ser instalada e deliberar, observados os requisitos legais e eventuais quóruns especiais previstos em Lei.
Artigo 8º - As deliberações da Assembleia Geral da Companhia serão tomadas, como regra geral, com o voto favorável de, no mínimo, acionistas titulares
da maioria das ações ordinárias nominativas com direito a voto presentes em uma determinada Assembleia Geral. Artigo 9º - As seguintes deliberações,
a não ser que já estejam devidamente aprovadas pelos acionistas no plano de negócios anual, dependerão de deliberação em Assembleia Geral da
Companhia e serão tomadas com o voto favorável de acionistas titulares da totalidade das ações ordinárias nominativas com direito a voto: (i) compra,
venda, oneração, arrendamento, licenciamento, transferência ou outra disposição de qualquer espécie de quaisquer ativos da Companhia ou de suas
Subsidiárias, a assinatura, aditamento ou rescisão de qualquer contrato acordo, instrumento ou documento, incluindo relacionados a quaisquer
empréstimos, ﬁnanciamentos ou quaisquer outras operações de crédito, considerando que tais atos sejam realizados dentro do curso normal dos negócios
da Companhia ou de suas Subsidiárias e/ou sejam relacionados à administração dos imóveis de propriedade da Companhia, envolvendo, individualmente
ou no agregado, no período de 1 ano, um montante superior a R$ 1.000.000,00, seja em uma única operação ou em uma série de operações, exceto para
a celebração, aditamento, distrato, rescisão ou resilição de contratos de locação de imóveis celebrados pela Companhia ou de suas Subsidiárias, os quais
não estarão sujeitos à aprovação prévia da Assembleia Geral, independentemente do valor envolvido; (ii) com exceção do item (i) acima, a compra, venda,
oneração, arrendamento, licenciamento, transferência ou outra disposição de qualquer espécie de quaisquer ativos da Companhia ou de suas Subsidiárias,
a assinatura, aditamento ou rescisão de qualquer contrato acordo, instrumento ou documento, incluindo relacionados a quaisquer empréstimos,
ﬁnanciamentos ou quaisquer outras operações de crédito, quando realizadas fora do curso normal dos negócios da Companhia e/ou não sejam
relacionadas à administração dos imóveis de propriedade da Companhia ou de suas Subsidiárias, envolvendo, individualmente ou no agregado, no período
de 1 ano, um montante superior a R$ 10.000,00, seja em uma única operação ou em uma série de operações; (iii) a contratação de qualquer débito
ﬁnanceiro pela Companhia ou por suas Subsidiárias em um montante superior a R$100.000,00, exceto em caso de débito ﬁnanceiro incorrido entre a
Companhia e a Península Investimentos Imobiliários e Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 20.555.859/0001-74, a São Bento
Investimentos Imobiliários e Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 20.555.840/0001-28 ou a Américas Investimentos
Imobiliários e Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 20.555.848/0001-94, para ﬁns de pagamento (total ou parcial) de dívida,
nos termos do Acordo de Acionistas; (iv) aprovação dos termos e condições, celebração, aditamento ou rescisão de qualquer contrato, acordo, instrumento
ou documento relacionado a qualquer operação com parte(s) relacionada(s), independentemente do valor envolvido; (v) qualquer proposta para
transformação, cisão, incorporação ou fusão da Companhia ou de suas Subsidiárias; (vi) qualquer proposta acerca da emissão de bônus de subscrição,
ou debêntures; (vii) qualquer aquisição ou alienação de bens imóveis, exceto por compromisso de compra e venda por e entre, de um lado, Península
Investimentos Imobiliários e Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 20.555.859/0001-74, e, de outro lado, a Companhia ou
suas Subsidiárias; (viii) a escolha de qualquer administrador de imóveis, administrador de construções ou administrador de ativos para os ativos da
Companhia ou de suas Subsidiárias que não seja um acionista ou um dos seguintes: CBRE, JLL, Colliers International, Cushman & Wakeﬁeld,
NewmarkGrubb Brasil, RealtyCorp, NAI Brazil, APG Property Management, Montane, Innova Property Management e Retha, CTE e Tessler; (ix) a concessão
de qualquer garantia a quaisquer terceiros ou a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os bens da Companhia ou de suas Subsidiárias, seja no
todo ou em parte; (x) as seguintes decisões ﬁscais: (a) a escolha ou nomeação da empresa de auditoria externa responsável por auditar as contas da
Companhia ou de suas Subsidiárias, caso esta empresa de auditoria não seja uma entre as big four; (b) alterações nas práticas atuais em relação as
opções, declarações ou auditorias ﬁscais; (c) contestações ou acordos ﬁscais (incluindo IPTU); e (d) alterações propostas para o regime ﬁscal da
Companhia ou de suas Subsidiárias (i.e. alterações do regime de lucro real para o regime de lucro presumido); (xi) a aprovação de depósito judicial,
resolução de qualquer litígio, formalização de qualquer acordo judicial da Companhia ou de suas Subsidiárias, nas esferas administrativas, judiciais ou de
arbitragem, envolvendo um montante superior a R$ 1.000.000,00; (xii) o atraso, a antecipação, o parcelamento ou o reescalonamento de quaisquer
débitos tributários ou previdenciários, e o ingresso em qualquer programa extraordinário de liquidação de débitos tributários ou previdenciários aprovados
pela administração federal, estadual ou municipal; (xiii) a antecipação de receitas ou a securitização de recebíveis da Companhia ou de suas Subsidiárias,
sob qualquer forma; (xiv) o requerimento de recuperação judicial ou de autofalência da Companhia ou de suas Subsidiárias; (xv) o detalhamento das
funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Diretoria, não especiﬁcados no presente Estatuto Social; (xvi) contratação ou demissão de
qualquer empregado com remuneração anual superior a R$10.000,00; (xvii) a aprovação da construção e reforma dos bens imóveis da Companhia ou de
suas Subsidiárias, considerando que, para ﬁns de clareza, as despesas operacionais (opex) não necessitarão de prévia aprovação da Assembleia Geral;
(xviii) aprovação do plano de negócios anual da Companhia e de suas Subsidiárias, bem como qualquer alteração ou adiantamento; (xix) aprovação de
qualquer alteração da Companhia e de suas Subsidiárias em relação (a) ao zoneamento ou titularidade de qualquer ativo da Companhia ou de suas
Subsidiárias ou (b) ao uso de qualquer propriedade (incluindo conversão em condomínio ou co-propriedade); (xx) aquisição e a alienação de participação
em qualquer outra sociedade ou empreendimento, a constituição de subsidiária ou controladas ou a formação de qualquer joint venture; (xxi) celebração
de acordos de acionistas ou de quotistas de qualquer sociedade, ou alteração a qualquer acordo de acionistas ou acordo de quotistas existente; e (xxii)
exercício de direitos detidos pela Companhia ou por suas Subsidiárias em relação a seus investimentos em qualquer sociedade, observado o quanto
previsto nos acordos de acionistas, estatutos ou contratos sociais aplicáveis e na Lei das S.A. §1º - Para os ﬁns deste Estatuto Social, o termo deﬁnido
“Subsidiária(s)” tem o signiﬁcado a ele atribuído no acordo de acionistas da Companhia assinado em 4/12/14 e arquivado na sede social da Companhia.
Capítulo IV - Administração: Artigo 10º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Os membros dos
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CBA Energia Participações S.A.

CNPJ nº 04.756.038/0001-40
Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. São Paulo, 17/04/2020. A Diretoria.
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado abrangente
2019 2018
Ativo
2019 2018 Passivo e patrimônio líquido
2019 2018
27.852 19.082 Lucro líquido do exercício
Circulante
61.444 51.463 Circulante
43.799 15.636
24.070 15.717 Total do resultado abrangente do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
15.833 19.689 Fornecedores - Partes relacionadas
43.799 15.636
Tributos a recolher
1.582
3
Demonstração do fluxo de caixa
Contas a receber de clientes
14.570
Dividendos a pagar
2.200 3.362
2019 2018
Tributos a recuperar
1
41
Patrimônio líquido
278.182 273.170
Dividendos a receber
31.040 31.733 Capital social
262.377 262.377 Fluxo de caixa das atividades operacionais
45.775 15.636
Investimentos
244.590 240.789 Reserva legal
15.805 10.793 Lucro antes do IR e da CS
Total do ativo
306.034 292.252 Total do passivo e patrimônio líquido
306.034 292.252 Ajustes de itens que não representam alteração
de caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do resultado
(59.821) (49.181)
2019 2018 Equivalência patrimonial
59.821 49.181 Equivalência patrimonial
(14.046) (33.545)
Receita líquida da venda de energia
50.426
- Resultado financeiro líquido
Custo da compra de energia
(41.167)
- Receitas financeiras
1.140
254 Decréscimo (acréscimo) em ativos
Lucro bruto
9.259
- Despesas financeiras
(69)
(20) Contas a receber de clientes
(14.570)
Despesas operacionais
1.071
234 Tributos a recuperar
40
(31)
Gerais e administrativas
(24)
(33) Lucro antes do IR e da CS
45.775 15.636 Acréscimo em passivos
Outras despesas operacionais, líquidas
(24.352) (33.746) Imposto de renda e contribuição social
Fornecedores
8.352 15.717
(24.376) (33.779) Correntes
(1.976)
1.330
2
Prejuízo operacional antes das participações
Lucro líquido do exercício
43.799 15.636 Tributos a recolher
(18.894) (17.857)
societárias e do resultado financeiro
(15.117) (33.779) Quantidade média ponderada de ações - Milhares
271.295 271.295 Caixa aplicado nas atividades operacionais
(1.725)
Resultado de participações societárias
Lucro básico e diluído por lote de mil ações, em reais
161,44 57,63 Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (20.619) (17.857)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimento
Capital
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) Patrimônio
social Reserva legal Reserva de lucros a realizar
acumulados
líquido Recebimento de dividendos
56.713 37.029
Em 1º de janeiro de 2018
262.377
1
(1.481) 260.897 Caixa líquido proveniente das atividades
Lucro líquido exercício
15.636
15.636 de investimento
56.713 37.029
Total do resultado abrangente do exercício
15.636
15.636 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Destinação do resultado do exercício
Pagamento de dividendos
(39.951)
Constituição da reserva legal
708
(708)
Caixa líquido aplicado nas atividades
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.363)
(3.363)
de financiamento
(39.951)
Reserva de lucros a realizar
10.084
(10.084)
Total de contribuições e distribuições aos acionistas
708
10.084
(14.155)
(3.363) Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa (3.857) 19.172
19.689
517
Em 31 de dezembro de 2018
262.377
709
10.084
- 273.170 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
15.832 19.689
Lucro líquido exercício
43.799
43.799 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
43.799
43.799
Diretoria
Distribuição de dividendos adicionais
(10.084)
(10.084)
Fabio Rogério Zanfelice
Distribuição de dividendos intercalares
(28.703) (28.703)
Raul Almeida Cadena
Destinação do resultado do exercício
Carlos Guerra Faria
Constituição da reserva legal
2.189
(2.189)
Cesar Augusto Conservani
Reserva de lucros a realizar
12.907
(12.907)
Contador
Total de contribuições e distribuições aos acionistas
2.189
12.907
(43.799) (38.787)
Em 31 de dezembro de 2019
262.377
2.898
12.907
- 278.182 Antonio dos Santos Entraut Junior - Contador - CRC 068461/O-1 “S” SP

Pollarix S.A.

CNPJ nº 04.755.710/0001-82
Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado. São Paulo, 17/04/2020. A Diretoria.
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado
2019 2018
2019 2018 Custo na geração de energia
(21.484) (29.302)
Ativo
2019 2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
12.814 16.843 Prejuízo bruto
(21.484) (29.302)
Circulante
34.462 39.831
Fornecedores
9.309 13.400 Despesas operacionais
(40)
(10)
Caixa e equivalentes de caixa
21.037 11.691 Tributos a recolher
5
2 Gerais e administrativas
(40)
(10)
3.500 3.441 Prejuízo operacional antes das participações
Tributos a recuperar
298
145 Dividendos a pagar
12.814 16.843 societárias e do resultado financeiro
(21.524) (29.312)
Dividendos a receber
13.127 27.995 Total do passivo
Patrimônio líquido
332.195 301.805 Resultado de participações societárias
Não circulante
310.547 278.817
Capital social
290.154 290.154 Equivalência patrimonial
109.505 43.200
Investimentos
310.547 278.817 Reserva de lucros
42.041 11.651 Resultado financeiro líquido
733
605
345.009 318.648 Receitas financeiras
835
648
Total do ativo
345.009 318.648 Total do passivo e patrimônio líquido
Despesas financeiras
(102)
(43)
Demonstração de mutações do patrimônio líquido
88.714 14.493
Reservas de lucros
Lucros Patrimônio Lucro líquido do exercício
355.027 355.027
Capital social Legal Retenção acumulados
líquido Quantidade média ponderada de ações - Milhares
249,88 40,82
Em 01/01/2018
94.291
9.138
103.429 Lucro básico e diluído por lote de mil ações, em reais
Demonstração do resultado abrangente
Lucro líquido do exercício
14.493
14.493
2019 2018
Total do resultado abrangente do exercício
14.493
14.493
88.714 14.493
Aporte de investimentos
195.863
195.863 Lucro líquido do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
88.714 14.493
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
- 725
(725)
Demonstração de fluxo de caixa
Dividendos mínimos obrigatórios
(11.980)
(11.980) Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019 2018
Retenção de lucros
1.788
(1.788)
- Lucro antes do IR e da CS
88.714 14.493
Total de contribuições e distribuições aos acionistas
195.863 725
1.788
(14.493)
183.883 Ajustes de itens que não representam alteração de caixa
Em 31/12/2018
290.154 725
10.926
301.805 e equivalentes de caixa
Lucro líquido do exercício
88.714
88.714 Equivalência patrimonial
(109.505) (43.200)
Total do resultado abrangente do exercício
88.714
88.714
(20.791) (28.707)
Distribuição de dividendos adicionais
(10.324)
(10.234) Decréscimo em ativos
Distribuição de dividendos intercalares
(48.000)
(48.000) Tributos a recuperar
(153) (145)
Destinação do resultado do exercício
Decréscimo (acréscimos) em passivos
Constituição da reserva legal
- 4.436
(4.436)
- Fornecedores
(4.091) 13.396
Retenção de lucros
25.954
(25.954)
- Tributos a recolher
3 (161)
Total de contribuições e distribuições aos acionistas
- 4.436
25.954
(88.714)
(58.324) Demais obrigações e outros passivos
- 4.616
Em 31/12/2019
290.154 5.161
36.880
332.195 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (25.032) (11.001)
Demonstração do valor adicionado
Fluxo de caixa das atividades de investimento
2019 2018
2019 2018 Aumento de capital na L.D.R.S.P.E. Empreendimentos
Insumos adquiridos de terceiros
(21.524) (29.312) Remuneração de capitais de terceiros
102
43 e Participações Ltda.
(400)
102
43 Recebimento de dividendos
Compra de energia elétrica para revenda
(21.484) (29.302) Despesas financeiras
93.044 20.981
88.714 14.493 Caixa líquido proveniente das atividades
Serviços de terceiros e outros
(40)
(10) Remuneração de capitais próprios
4.436
725 de investimento
Valor adicionado líquido produzido
(21.524) (29.312) Constituição da reserva legal
92.644 20.981
10.324 11.980 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Valor adicionado recebido em transferência
110.340 43.848 Dividendos adicionais
48.000
- Pagamento de dividendos
Equivalência patrimonial
109.505 43.200 Dividendos intercalares
(58.266) (11.385)
25.954 1.788 Caixa líquido aplicado nas atividades
Receitas financeiras
835
648 Retenção de lucros
88.816 14.536 de financiamento
Valor adicionado total a distribuir
88.816 14.536 Valor adicionado distribuído
(58.266) (11.385)
Diretoria
Acréscimo (decréscimo) em caixa
Fabio Rogério Zanfelice
e equivalentes de caixa
9.346 (1.405)
Raul Almeida Cadena
Carlos Guerra Faria
Cesar Augusto Conservani
Jones Aparecido Belther
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 11.691 13.096
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
21.037 11.691
Antonio dos Santos Entraut Junior - Contador - CRC 068461/O-1 “S” SP

órgãos da administração deverão observar, no que for aplicável, as disposições do acordo de acionistas da Companhia assinado em 4/12/14 e arquivado
na sede social da Companhia, e não serão computados os votos proferidos nas reuniões dos órgãos de administração em violação ao disposto em tal
acordo de acionistas. Seção I - Conselho de Administração: Artigo 11 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 membros eleitos
pela Assembleia Geral, dos quais um será nomeado o Presidente e outro será o Vice-Presidente. §1º - Os membros do Conselho de Administração serão
eleitos para mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. §2º - Os membros do Conselho de Administração não reeleitos permanecerão no exercício de seus
cargos até a investidura de seus substitutos. §3º - Em caso de ausência ou impedimento permanente de qualquer membro do Conselho de Administração,
caberá à Assembleia Geral a eleição do substituto. Artigo 12 - As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que necessário. Todas as
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por quaisquer 2 de seus membros, mediante aviso por escrito, contra
protocolo, com antecedência de 3 dias úteis ao menos, indicando a ordem do dia e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Companhia. §1º
- Será dispensada a convocação de que trata o caput deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de
Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho, ainda que não estejam ﬁsicamente
presentes nas mesmas, desde que a todos seja possibilitado participar das discussões por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro
sistema eletrônico de comunicações. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião. §2º - O
quorum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a presença de, no mínimo, a maioria dos membros em exercício do Conselho de
Administração, considerada a presença em caso de outorga de procuração por um membro do Conselho de Administração para que outro membro do
Conselho de Administração vote em seu nome. §3º - A reunião do Conselho de Administração será presidida por seu Presidente em exercício e, na sua
ausência ou impedimento temporário, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. §4º - As deliberações do Conselho de Administração serão
registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo Presidente da reunião. §5º - Compete ao Conselho de Administração, por
deliberação tomada pela maioria de seus membros, a aprovação de qualquer matéria que não seja reservada à Assembleia Geral nos termos deste
Estatuto Social e do acordo de acionistas da Companhia, e cuja aprovação pelo Conselho de Administração seja requerida pela lei. §6º - Os valores
previstos no §5º acima serão ajustados anualmente, no início de cada exercício social, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro índice que venha a
substituí-lo. Seção II - Diretoria: Artigo 13 - A Diretoria da Companhia será composta de até 4 Diretores, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor VicePresidente, 1 Diretor Financeiro e 1 Diretor sem designação especíﬁca, eleitos pelo Conselho de Administração, observadas as disposições do acordo de
acionistas da Companhia assinado em 4/12/14 e arquivado na sede social da Companhia. §1º - Os diretores serão eleitos para mandato de 2 anos,
podendo ser reeleitos. §2º - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos diretores.
Artigo 14 - A Diretoria é responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, este Estatuto Social,
as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 15 - Quaisquer atos e documentos que importem em responsabilidade ou
obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de
dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer outros documentos não especiﬁcados, serão obrigatoriamente assinados (i) por 2
Diretores, agindo em conjunto, sendo que o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro, individualmente, deverão sempre agir em conjunto com qualquer dos
Diretor Vice-Presidente ou Diretor sem designação especíﬁca; ou (ii) por um único procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes
especíﬁcos para o ato em questão, e com prazo de validade máximo de 60 dias. §1º - O Conselho de Administração poderá deliberar sobre outras formas
de representação da Companhia, em casos especíﬁcos. §2º - As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 Diretores, agindo em
conjunto, sendo que o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro, individualmente, deverão sempre agir em conjunto com qualquer dos Diretor VicePresidente ou Diretor sem designação especíﬁca. As procurações deverão especiﬁcar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para ﬁns judiciais,
terão um período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 16 - O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de
lei, funcionará em caráter não permanente, e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme o que faculta o Artigo 161 da Lei das S.A., com as
alterações introduzidas pela Lei nº 10.303, de 31/10/01, sendo composto por 3 membros. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá ﬁxar a
respectiva remuneração. Capítulo VI - Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 17 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e
término em 31 de dezembro de cada ano. Ao ﬁm de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações ﬁnanceiras exigidas por lei,
que deverão ser examinadas por auditores externos, devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. §1º - Do lucro líquido apurado no
exercício será deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. §2º - Os acionistas têm direito a
um dividendo obrigatório correspondente a 1% do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei das S.A. §3º - O saldo remanescente,
após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, por proposta da administração: (i) deliberar reter
parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das S.A.; e (ii) destinar a totalidade ou
parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no presente Estatuto Social, nos termos do Artigo 194 da Lei das S.A. §4º - O Conselho
de Administração poderá declarar e pagar, a qualquer tempo durante o exercício social, dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros
acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. §5º Observados os requisitos e limites legais, o Conselho de Administração poderá, ao ﬁnal de cada mês, trimestre ou semestre, com base em balanço
levantado para o período especíﬁco, declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados veriﬁcados no mês, trimestre ou semestre em questão,
que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 18 - Adicionalmente às reservas legalmente previstas, a Companhia
terá as seguintes reservas de lucros: (i) Reserva para Investimentos, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos relacionados ao objeto
social da Companhia e à expansão de suas atividades, formada com recursos equivalentes a até 50% do lucro líquido da Companhia ajustado na forma
do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva para Investimentos não poderá ultrapassar 50% do capital social. (ii) Reserva de Capital de
Giro, cujos recursos serão destinados a suprir as necessidades de capital operacional da Companhia, formada com recursos equivalentes a até 50% do
lucro líquido da Companhia ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de Reserva de Capital de Giro não poderá ultrapassar 50%
do capital social. (iii) Reserva de Lucros a Realizar, cujos recursos serão destinados para pagamento do dividendo obrigatório, nos termos do artigo 197 da
Lei das S.A. Artigo 19 - As demonstrações ﬁnanceiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria externa devidamente registrada na
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a qual deverá ser uma das 4 maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa escolha, o
disposto na legislação aplicável. Capítulo VII - Liquidação da Companhia: Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e
neste Estatuto, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades
legais. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 21 - Em caso de abertura de capital, a Companhia obrigar-se-á a aderir a segmento especial de bolsa
de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança
corporativa. Artigo 22 - Se qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência de qualquer natureza surgir em relação direta ou indireta a este
Estatuto Social (“Conﬂito”), entre a Companhia, seus acionistas ou administradores, conforme o caso (“Partes Envolvidas”), as respectivas Partes
Envolvidas deverão envidar seus melhores esforços para resolver o Conﬂito. Para essa ﬁnalidade, qualquer das Partes Envolvidas poderá notiﬁcar as
demais seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este Artigo, a partir do qual as Partes Envolvidas deverão reunir-se para tentar resolver
tal Conﬂito por meio de discussões amigáveis e de boa fé (“Notiﬁcação de Conﬂito”). Exceto se de outro modo estabelecido neste Estatuto Social, caso as
Partes Envolvidas não encontrem uma solução, dentro de um período de 30 dias após a entrega da Notiﬁcação de Conﬂito de uma Parte Envolvida à outra,
então o Conﬂito deverá ser resolvido por arbitragem, a ser conduzido perante e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (“Câmara”). §1º - Se, dentro do período de 30 dias seguintes à entrega da Notiﬁcação de Conﬂito, qualquer das Partes Envolvidas
considerar remota a possibilidade de obter uma solução amigável, poderá enviar à outra Parte Envolvida uma notiﬁcação encerrando as negociações
(“Notiﬁcação de Encerramento das Negociações”). Decorridas 24 horas da entrega da Notiﬁcação de Encerramento das Negociações, então o Conﬂito será
resolvido por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara. §2º - A arbitragem será realizada de acordo com as normas
procedimentais da Câmara em vigor no momento da arbitragem. §3º - A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por três árbitros inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil (“Tribunal Arbitral”). Cada Parte Envolvida indicará um árbitro. Havendo mais de um reclamante, todos eles indicarão de
comum acordo um único árbitro; havendo mais de um reclamado, todos eles indicarão de comum acordo um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá
o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas. §4º - Quaisquer omissões, recusas, litígios, dúvidas
e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou a escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara. §5º - Os
procedimentos previstos no presente Artigo também se aplicarão aos casos de substituição de árbitro. §6º - A arbitragem será realizada no Município de
São Paulo, podendo o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de atos especíﬁcos em outras localidades. §7º - A arbitragem será realizada
em língua inglesa. §8º - A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. §9º
- A arbitragem será concluída no prazo de 6 meses, o qual poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral. §10 - A arbitragem será sigilosa.
§11 - O Tribunal Arbitral alocará entre as partes, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso (i)
das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros,
(iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente
designados pelo Tribunal Arbitral, (iv) dos honorários advocatícios de sucumbência ﬁxados pelo Tribunal Arbitral e (v) de eventual indenização por litigância
de má-fé. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes Envolvidas a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor
devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro
valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações
e viagens. §12 - As decisões da arbitragem serão ﬁnais e deﬁnitivas, não se exigindo homologação judicial nem cabendo qualquer recurso contra as
mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos ao Tribunal Arbitral previstos no Artigo 30 da Lei nº 9.307, de 23/9/96 (“Lei de
Arbitragem”) e eventual ação anulatória fundada no Artigo 32 da Lei de Arbitragem. §13 - Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes
Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela, sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar
ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eﬁcácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa
com relação à necessidade de submissão do Conﬂito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou
antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral. §14 - Para (i) as medidas cautelares e antecipações de tutela anteriores à constituição do
Tribunal Arbitral, (ii) a execução das decisões do Tribunal Arbitral, inclusive da sentença ﬁnal e eventual sentença parcial, (iii) eventual ação anulatória
fundada no Artigo 32 da Lei de Arbitragem e (iv) os Conﬂitos que por força da legislação brasileira não puderem ser submetidas à arbitragem, ﬁca eleito o
Foro da Comarca de São Paulo/SP, como o único competente, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. Artigo 23
- Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes.
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@

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2020

MDR Participações S.A.
CNPJ nº 15.558.758/0001-17
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as contas relativas ao período ﬁndo em 31/12/2019.
São Paulo, 17 de abril de 2020. A Diretoria
Demonstrações do Resultado para os Exercícios ﬁndos
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado Passivo e patriNota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
Ativo
Explicativa
2019
2018
2019
2018
mônio líquido Explicativa
2019
2018
2019
2018
Circulante
Explicativa
2019
2018
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes
Fornecedores
52
545
3.032
4.260 Receita Líquida
de caixa
3
6.150
16.907
12.280
24.491 Obrigações trabalhistas
de Vendas
15
98.083
92.935
Contas a receber
4
8.850
8.017
e previdenciárias
10
216
235
4.653
4.176 Custo das mercaEstoques
5
6.229
4.640 Obrigações tributárias
11
103
32
1.678
1.263
dorias vendidas
16
- (33.082) (30.996)
Impostos a recuperar
35
57
36 Dividendos a pagar
62
151
62
151 Lucro Bruto
65.001
61.939
Outros créditos
6
73
10
226
184 Outras obrigações
343
104 Receitas (Despesas)
Total do ativo circulante
6.223
16.952
27.642
37.368 Total do passivo
Operacionais
Não circulante
circulante
433
963
9.768
9.954
Com vendas
16
(1.746) (1.700)
Investimentos
7
54.842 101.819
- Não circulante
Gerais e administrativas
16
(2.668) (6.929) (53.892) (50.022)
Outros créditos
6
444
976
440 Provisão para riscos
12
1.028
531
Resultado de equivaImobilizado
8
79
80
35.231
80.544 Total do passivo
lência patrimonial
7
8.387
12.943
Intangível
9
62
73
8.164
10.094
não circulante
1.028
531
Total do ativo não
Outras receitas (despesas)
Patrimônio líquido
circulante
55.427 101.972
44.371
91.078
operacionais, líquidas
16
40
(840)
Capital social
13
53.959 102.154
53.959 102.154
Total do ativo
61.650 118.924
72.013 128.446
Reserva de lucros
7.258
15.807
9.205
16.949 Lucro Operacional antes
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios ﬁndos
do Resultado
5.719
6.054
9.363
9.377
Total
61.217 117.961
63.164 119.103
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Financeiro
Participação dos não
Nota
Controladora
Consolidado
controladores
(1.947) (1.142) Resultado Financeiro
Explicativa
2019
2018
2019
2018 Total do patrimônio líquido
17
1.204
96
1.390
1.020
61.217 117.961
61.217 117.961 Receitas ﬁnanceiras
Fluxo de Caixa das
Despesas
ﬁ
nanceiras
17
(7)
(17)
(106)
(117)
Total do passivo e
Atividades Operacionais:
patrimônio líquido
61.650 118.924
72.013 128.446 Lucro Operacional e antes
Lucro líquido do exercício
6.513
6.092
7.318
7.234
do Imposto de Renda e
Ajustes para reconciliar o
Fluxo de Caixa das
da Contribuição Social
6.916
6.133
10.647
10.280
lucro do exercício com o
Atividades de
Imposto de Renda e
caixa líquido gerado pelas
Investimento:
Contribuição Social
(aplicado nas) atividades
Investimentos
7
(4.577) (49.402)
- Correntes
14
(403)
(41) (3.329) (3.046)
operacionais:
Dividendos recebidos
Lucro
Líquido do
Depreciação e amortização 16
1.930
1.930
4.060
4.049
de controladas
7
9.834
22.110
Exercício
6.513
6.092
7.318
7.234
Resultado de equivalência
Aquisição de imobilizado
Atribuível a:
patrimonial
7
(8.387) (12.943)
e intangível
8/9
(6) 11.646
(5.259) (37.360)
Participação dos controladores
6.513
6.092
6.513
6.092
Baixa de imobilizado
8
7
16
898 Caixa líquido gerado
Participação dos não
Provisão para riscos
12
497
119
pelas (aplicado nas)
controladores
805
1.142
Outros
(10)
(266)
(350) atividades de investimento
5.251 (15.646) (5.259) (37.360)
Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios ﬁndos
Variação nos ativos e
Fluxo de Caixa das Ativiem 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
passivos operacionais:
dades de Financiamento:
Contas a receber
(833)
1.002
Controladora
Consolidado
Integralização de capital
13
38.000
38.000
Estoques
(1.589)
(582)
2019
2018
2019
2018
Distribuição de dividendos 13 (15.151)
- (15.956) (1.142)
Impostos a recuperar
35
9
(21)
8
Lucro Líquido do Exercício
6.513
6.092
7.318
7.234
(507)
(1)
(578)
(21) Caixa líquido gerado
Outros créditos
Outros resultados abrangentes
Fornecedores
(493) (1.230) (1.228) (1.520) pelas atividades de
ﬁnanciamento
(15.151) 38.000 (15.956) 36.858 Resultado Abrangente Total
Obrigações trabalhistas
do Exercício
6.513
6.092
7.318
7.234
e previdenciárias
(19)
76
477
123 Aumento (Redução) em Caixa
(10.757) 16.292 (12.211) 10.407 Atribuível a:
Obrigações tributárias
71
9
415
(196) e Equivalentes de Caixa
Participação dos controladores
6.513
6.092
6.513
6.092
Outras obrigações
736
145 Saldo inicial de caixa e
Participação dos não controladores
805
1.142
equivalentes de caixa
3
16.907
615
24.491
14.084
Caixa gerado pelas
Notas Explicativas (Em milhares de reais - R$)
Saldo ﬁnal de caixa e
(aplicado nas) ativi1) Contexto Operacional: A MDR PARTICIPAÇÕES S.A. é uma companhia
equivalentes de caixa
3
6.150
16.907
12.280
24.491
dades operacionais
(857) (6.062)
9.004
10.909
fechada, com prazo de duração indeterminada, localizada na cidade de
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Controladora e Consolidado) para os Exercícios ﬁndos
São Paulo/SP, podendo abrir e encerrar ﬁliais, escritórios e representações
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da
Total
Participação
Total do
Assembleia Geral, e tem por objeto social a exploração como Holdings
Nota Capital
Capital a Reserva
Reserva
Lucros Atribuível aos
dos Não Patrimônio
Explicativa Social Integralizar
Legal de Lucros Acumulados Controladores Controladores
Líquido de instituições não ﬁnanceiras. 2) Apresentação das Demonstrações
Financeiras: As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo
Saldos em 31/12/2017
102.154
(38.000)
550
9.223
73.927
73.927
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
Capital integralizado
13
38.000
38.000
38.000
societária. 3) Principais Práticas Contábeis: Apuração de resultado:
Lucro líquido do exercício
7.234
7.234
(1.142)
6.092
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência
Destinação do lucro líquido:
mensal. Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição, acrescidas
Reserva legal
305
(305)
Distribuição de dividendos
(58)
(58)
(58) da equivalência patrimonial credoras. 4) Eventos Subsequentes: Em
31/12/2019,
não houve qualquer evento subsequente relevante que requer
Transferência para reserva de lucros
7.234
(7.234)
ajustes ou divulgações para as demonstrações apresentadas. 5) Capital
Saldos em 31/12/2018
102.154
855
16.457
(363)
119.103
(1.142)
117.961
Social: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 53.959.195,86
Redução de capital
13 (48.195)
(48.195)
(48.195)
representado por 698.952 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Lucro líquido do exercício
7.318
7.318
(805)
6.513
Diretoria
Destinação do lucro líquido:
Rodrigo Brandão dos Santos Baptista - Diretor de Operações
Reserva legal
(326)
326
Adriana Lurdes Michel - Diretora Controller/Administrativa Financeira
Distribuição de dividendos
(15.000)
(62)
(15.062)
(15.062)
Transferência para reserva de lucros
Saldos em 31/12/2019

53.959

-

529

7.582
9.039

(7.582)
(363)

63.164

(1.947)

61.217

Edson Donizette Pires
Contador CRC - 1SP234409/O-6 - CPF 254.583.358-48

As demonstrações ﬁnanceiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Editora Schwarcz S.A.
CNPJ nº 55.789.390/0001-12
Relatório da Administração
Senhores Acionistas - Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras desta Sociedade relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020. A Diretoria
Permanecendo ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
Ativo
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
2019
2018
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Circulante
Circulante
2019
2018
Fornecedores
8.112
5.240 Receita líquida das vendas
Caixa e equivalentes de caixa
28.409
1.278
156.290 122.949
Empréstimos e ﬁnanciamentos
20
3.730
Contas a receber de clientes
31.666
22.593
Custo das mercadorias vendidas
(46.705) (41.885)
Direitos autorais a pagar
14.316
12.143 Lucro bruto
Estoques
25.350
27.566
109.585
81.064
Advances contratados a pagar
5.704
Adiantamentos de direitos autorais
14.654
22.925
Salários e encargos sociais
3.004
3.288 Receitas (Despesas) operacionais
Advances contratados
5.704
Obrigações arrendamento
2.179
Outras contas a receber
2.291
1.675
Com vendas
(56.607) (52.404)
Tributos a recolher
764
463
108.074
76.037
Gerais e administrativas
(49.724) (43.382)
Imposto de renda e contribuição social
456
Provisão para perda na realização de estoques
Dividendos proposto
145
Não circulante
e adiantamentos de direitos autorais
(4.451)
(5.260)
Adiantamento de clientes
187
1.690
Contas a receber de clientes
5.088
11.499
2.019
586
Outras receitas operacionais, líquidas
Outras contas pagar
1.866
446
6.414
Advances contratados
(108.763) (100.460)
36.753
27.000 Lucro operacional antes do resultado
Impostos diferidos
14.311
29.847
Outras contas a receber
213
13 Não circulante
ﬁnanceiro e das participações societárias
822 (19.396)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
20
Investimentos
17.507
375
Despesas ﬁnanceiras
(918)
(653)
Advances contratados a pagar
6.414
Imobilizado
1.988
2.316
Receitas ﬁnanceiras
2.191
2.307
Obrigações arrendamento
5.495
Direito de uso arrendamento
7.212
Outras contas pagar
1.585
- Receitas ﬁnanceiras, líquidas
Intangível
881
4.706
1.273
1.654
20
13.494
53.614
48.756
Equivalência patrimonial
1.705
119
Total do passivo
50.247
27.020
Outras receitas líquidas
(264)
Patrimônio líquido
1.441
119
Outros resultados operacionais
Capital social
106.026
76.026
Reserva especial
21.473 Lucro antes do imposto de renda e
Reservas de lucros
5.415
274
da contribuição social
3.536 (17.623)
111.441
97.773
Imposto de renda e contribuição social
(2.923)
5.232
Total do ativo
161.688 124.793 Total do passivo e patrimônio líquido
613 (12.391)
161.688 124.793 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital social
Reserva especial
Legal
Retenção de lucros
Lucros (Prejuízos) acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2017
75.375
21.473
1.273
11.392
109.513
Aumento de capital
651
651
Prejuízo do exercício
(12.391)
(12.391)
Absorção de prejuízos do exercício
(999)
(11.392)
12.391
274
97.773
Em 31 de dezembro de 2018
76.026
21.473
Aumento de capital
30.000
30.000
Lucro do exercício
613
613
Constituição de reserva legal
31
(31)
Constituição de reserva de lucros
437
(437)
Dividendos
(145)
(161)
Absorção de prejuízos do exercício
(21.473)
(274)
4.947
(16.800)
Em 31 de dezembro de 2019
106.026
31
5.384
111.441
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Notas Explicativas da Administração
2019
2018
2019
2018
às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Caixa gerado pelas (utilizado nas) operações
29.669
(6.591)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e
Imposto de renda e contribuição social pagos
(3.731)
(83) 1. Contexto operacional: A Editora Schwarcz S.A. (a “Companhia”),
da contribuição social
3.536 (17.623) Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
com sede na cidade de São Paulo - SP, tem por atividade: edição de
Ajustes
atividades operacionais
25.938
(6.674) livros, prestação de serviços editoriais a terceiros, comercialização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
9.599
14.891 Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
e distribuição de livros e periódicos, edição de revistas culturais sem
Depreciação e amortização
828
2.466
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
(455)
(256)
caráter técnico, edição e comercialização de produtos multimídia. Para
Juros sobre direito de uso
720
Direito de uso
(9.195)
ﬁns comerciais, a Companhia utiliza principalmente a marca “Companhia
Amortização direito de uso
1.983
Dividendos recebidos
200
das Letras”.
Provisão para perda na realização dos estoques
Aquisições/Aumento de participação em sociedade
e adiantamento de diretos autorais
4.451
5.260
controlada/coligadas
30.000
(30)
Valor residual do ativo imobilizado baixado
3.781
Investimentos em controlada
(15.427)
- 2. Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras: As demonstrações
Ganho de capital
ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
Equivalência patrimonial
(1.705)
(119)
atividades de investimentos
4.923
(86) adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, interpretações
23.193
4.875
e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento:
Variações nos ativos e passivos
Captações (Pagamentos) de empréstimos
(3.730)
3.624 (“CPC”) e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(12.262) (10.573)
Contas a receber de clientes
Juros sobre o capital próprio pagos
- (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”),
Estoques
6.883
6.318
- e somente elas estão consistentes com as utilizadas pela Administração
Adiantamentos de direitos autorais
(847)
(4.867) Aumento de capital
na sua gestão.
Outras contas a receber
(815)
237 Caixa líquido utilizado nas atividades de
(3.730)
3.624 Este e o primeiro conjunto de demonstração financeiras do Grupo, no
Fornecedores
2.872
(2.677) ﬁnanciamento
Direitos autorais a pagar
2.173
(847) Aumento (Redução) líquido de caixa e
qual se remete ao CPC 06 (R2/IRFS 16 - arrendamentos foram utili27.131
(3.136) zados).
Salários e encargos sociais
(285)
(758) equivalentes de caixa
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
do
301
(20)
Tributos a recolher
A Diretoria
exercício
1.278
4.414
Adiantamento de clientes
(1.503)
1.690
Outros passivos circulantes e não circulantes
Outras contas a pagar

6.954
3.005

31

Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do
exercício

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'DQLHOOD&DUOD5XVVR*UHFR
GH/HPRVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5TXHSRUHVVD9DUD&tYHOVHSURFHVVDPRVWHUPRVHDWRVGD$omR
GH&REUDQoDQTXH$662&,$d®26$17$0$5&(/,1$PRYHHPIDFHGH526$/9$
0$5,$'($5$8-2EUDVLOHLUDVROWHLUDSRUWDGRUDGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*QLQVFULWDQR&3)
0) VRE R Q  VHQGR TXH GD SHWLomR LQLFLDO FRQVWD R VHJXLQWH $V SDUWHV ILUPDUDP &RQWUDWR GH
3UHVWDo}HVGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVSDUDRFXUVRGH$GPLQLVWUDomRPLQLVWUDGRSHODLQVWLWXLomRGHHQVLQR5HTXHUHQWH
(PFRQWUDSUHVWDomRDRVVHUYLoRVHGXFDFLRQDLVSUHVWDGRVSHOD5HTXHUHQWHD5HTXHULGDREULJRXVHDRSDJDPHQWR
GDVPHQVDOLGDGHVFRUUHVSRQGHQWHVGDDOXQD526$1*(/$&$5/26'(/,0$&RQWXGRDSHVDUGHWHUIUHTXHQWDGR
RFXUVRFRQWUDWDGRVHPTXDOTXHUMXVWLILFDWLYDGHL[RXGHTXLWDUDPHQVDOLGDGHGHPDUoRGH3RUHVWHPRWLYR
DUHTXHUHQWHpFUHGRUDGD5HTXHULGDQDTXDQWLDDWXDOL]DGDGH5 KXPPLOTXDWURFHQWRVHRLWHQWDHVHLV
UHDLV H VHWHQWD H FLQFR FHQWDYRV  FRQIRUPH GHPRQVWUDWLYR GH GpELWR TXH DFRPSDQKD D SUHVHQWH (QFRQWUDQGRVH
DUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
HSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mR
VHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUpVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6

)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$ 9$5$6 &Ë9(,6  9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6
352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,, 
,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &HOVR0D]LWHOL1HWRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R D'D\DQH$OPHLGD
GD 6LOYHLUD &3)   TXH )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH
6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV ILUPDGR SHODV SDUWHV (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWDGHFXVWDV
SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3&  RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR
&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -DQH)UDQFR0DUWLQVQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D R  9,&(17( 9$1(77, &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%$1&2%5$'(6&26$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&%DQ.%UDVLO6$%DQFR
0~OWLSOR(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXH
QR SUD]R GH  WUrV  GLDV ~WHLV DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO HIHWXH R SDJDPHQWR GD TXDQWLD
HVSHFLILFDGD QD LQLFLDO QR YDORU GH 5  FHQWR H QRYHQWD H XP PLO QRYHFHQWRV H TXDUHQWD H TXDWUR UHDLV
H VHVVHQWD H XP FHQWDYRV  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD PDUoR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH 0~WXR VRE R
Q  H HIHWXH R SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV FRUUHVSRQGHQWHV j  GR YDORU GD FDXVD
&DVR R D V  H[HFXWDGR D V  HIHWXH R SDJDPHQWR QR SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR
UHGX]LGRVSHODPHWDGH DUWGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 1RSUD]RSDUDHPEDUJRVUHFRQKHFHQGRRFUpGLWR
GR D  H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  WULQWD SRU FHQWR  GR YDORU HP H[HFXomR DFUHVFLGR GH FXVWDV
H GH KRQRUiULRV GH DGYRJDGR R D V  H[HFXWDGR D V  SRGHUi mR  UHTXHUHU DXWRUL]DomR GR -Xt]R SDUD SDJDU HP  R
UHVWDQWHGRGpELWRHPDWp VHLV SDUFHODVPHQVDLVFRUULJLGDVSHOD7DEHOD3UiWLFDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDHDFUHVFLGDV
GH MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV DUW  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  ,QGHIHULGD D SURSRVWD VHJXLUVHmR
RVDWRVH[HFXWLYRVPDQWLGRRGHSyVLWRTXHVHUiFRQYHUWLGRHPSHQKRUD DUWGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO 
2 QmR SDJDPHQWR GH TXDOTXHU GDV SDUFHODV DFDUUHWDUi D LPSRVLomR GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GDV SUHVWDo}HV
QmR SDJDV R YHQFLPHQWR GDV SUHVWDo}HV VXEVHTXHQWHV H R UHLQtFLR GRV DWRV H[HFXWLYRV DUW    GR &yGLJR
GH3URFHVVR&LYLO $RSomRSHORSDUFHODPHQWRLPSRUWDUHQ~QFLDDRGLUHLWRGHRSRUHPEDUJRV DUWGR&yGLJR
GH 3URFHVVR &LYLO  35$=2 3$5$ (0%$5*26  TXLQ]H  GLDV FRQWDGRV GD MXQWDGD GR PDQGDGR DRV DXWRV 6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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José Geraldo Alves de Souza
Contador - CRC 1SP143621/O-7

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0086179-64.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PARKHOLDING PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, CNPJ 01.014.295/0001- 18, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando o pagamento de R$ 449.042,20 (11/2019), corrigidos monetariamente, bem como
a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUEªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªDOªDÏBITOª ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOª
prazo do presente edital, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
OFEREÎAªSUASªIMPUGNAÎÜESªARTªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 021,&$*21=$*$$5121,QDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  /8&,$12 '( $/0(,'$ &25'(,52 5*  &3)  TXH
0,/7216,/9$'266$1726OKHDMXL]RX(;(&8d®2REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 -XOKR UHIH
UHQWH R ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD DOpP GD PXOWD FRQWUDWXDO HLV TXH R H[HFXWDGR GHL[RX GH
KRQUDUFRPRVSDJDPHQWRVGDVSDUFHODVGHGHVHWHPEURGHRXWXEURGHGH]HPEURGHHGHMDQHLUR
GH(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXH
RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H
KRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomR
PRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR1RFDVRGHUHYHOLD
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH H
(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6HUJLRGD&RVWD/HLWHQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  $$521 &20e5&,2 ( &216758d¯(6 /7'$0( &13-  TXH OKH IRL
SURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH 5HJLQD%RUJHVGH0RUDHVREMHWLYDQGRDFRQGH
QDomR GD UHTXHULGD D GHYROXomR GD TXDQWLD GH 5 SDJRV FRPR VLQDO TXH GHYHUi VHU DWXDOL]DGR D
FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV QR YDORU GH 5 EHP FRPR QDV GHPDLV
FRPLQDo}HV GH HVWLOR (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d®2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]R
GRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4007093-86.2013.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel
Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KEILA CHAVES BARBOSA TORQUATO, CPF
302.388.758-65, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL S/A, onde
figuram como corréus Torquato Academia eArt. Esport. Ltda. Me e Paulo Henrique Torquato, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 63.426,26 (em 29/11/2013), decorrente do inadimplemento do Contrato de
Abertura de Crédito em Conta Corrente - BB Giro Cartões - nº. 038.705.233. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas e honorários
incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15
de janeiro de 2019.
16 e 17/04

nº 20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata de RCA Realizada em 30/7/19. 30/7/19, às 11h30, na sede da Companhia. Presença: Totalidade dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Aprovaram,
por unanimidade: (i) a reeleição, para um novo mandato de 2 anos, (a) Luís Henrique da Silveira Franciozi - Diretor Presidente; e (b) Rafael
Freitas de Aguiar - Diretor Financeiro; e (ii) a eleição, para um mandato de 2 anos, do Marcelo Lourenço Jensen - Diretor Vice-Presidente. Os
Diretores ﬁcam, desde logo mantidos nos seus atuais cargos ou eleitos para os cargos acima mencionados, conforme o caso, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento para o
exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, a qual declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos por lei a exercer a administração. Nada mais. JUCESP nº 513.883/19-8 em 27/9/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata de AGE Realizada em 4/9/19. 4/9/19, às 10h, na sede social da
Companhia. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Luís Henrique da Silveira Franciozi Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. O aumento do capital social, de R$87.252.660,00 para R$87.252.661,00, um aumento,
de R$1,00, mediante a emissão de 1 nova ação preferencial sem direito a voto, nominativa e sem valor nominal, da mesma classe do
Artigo 5º, §3º, do Estatuto Social, ao preço de emissão de R$1.000.000,00. Do valor total do preço de emissão da Ação Preferencial
ora emitida, R$1,00 ao capital social e R$999.999,00 à reserva de ágio na emissão de ações. 1.1. A Ação Preferencial é subscrita
neste ato e será integralizada em moeda corrente nacional, em até 18 meses contados da presente data, pelo acionista Pátria Real
Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, CNPJ/ME nº 18.317.102/0001-09, representado por, Pátria
Investimentos Ltda., representada, pelos seus diretores, Antonio Fernando Checchia Wever e Fauze Barreto Antun, nos termos do
Boletim de Subscrição. 1.2. O acionista BRE/Alpha Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações Investimento no
Exterior, CNPJ/ME nº 18.302.468/0001-04, representado por, BRL Trust Investimentos Ltda., representada, por sua diretora, Daniela
Assarito Bonifácio Borovicz, renuncia ao seu direito de preferência no aumento de capital aqui deliberado, para todos os ﬁns e efeitos
de direito. 2. O Artigo 5º, caput, do Estatuto Social, passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente
subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$87.252.661,00, representado por 87.252.658 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal e 3 ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. JUCESP nº
555.098/19-9 em 18/10/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Visconde de Inhaúmainvestimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata da AGE Realizada em 3/10/19. 3/10/19, às 11h, na sede
da Companhia. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Luís Henrique da Silveira
Franciozi - Secretário. Deliberações por unanimidade: Foi aprovada, a ratiﬁcação das matérias: • eleição dos Srs. Helmut
José Ferraz Fladt, Marcelo Fedak, e Rafael Freitas de Aguiar como membros da Diretoria, conforme RCA de 28/4/17, arquivada
na JUCESP em 6/10/17, sob nº 459.428/17-2; • retiﬁcação da ata da RCA de 28/4/17, em que constou erroneamente o
prazo de mandato dos membros da Diretoria, devidamente retiﬁcado conforme RCA de 2/5/17, arquivada na JUCESP em
10/11/17, sob nº 508.741/17-8; • ratiﬁcação da renúncia do Sr. Helmut José Ferraz Fladt e eleição do Sr. Luís Henrique da
Silveira Franciozi, conforme RCA de 22/12/17, arquivada na JUCESP em 16/2/18, sob nº 83.243/18-5; e • eleição dos Srs.
Luís Henrique da Silveira Franciozi, Marcelo Fedak e Rafael Freitas de Aguiar como membros da Diretoria, conforme RCA de
27/4/18, arquivada na JUCESP em 15/5/18, sob nº 224.948/18-0. Nada mais. JUCESP nº 33.842/20-6 em 16/1/20. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata de AGO Realizada em 27/11/19. 27/11/19, às 15h15, na sede social
da Companhia. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário.
Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovadas a prestação de contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18. 2. Foi consignado que não foi apurado lucro no exercício social encerrado em
31/12/18, restando assim prejudicada qualquer discussão a respeito da destinação de lucro líquido e distribuição de dividendos referentes
a referido exercício social. Nada mais. JUCESP nº 4.330/20-1 em 8/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A. -

CNPJ/ME nº
20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata de RCA Realizada em 5/12/19. 5/12/19, às 11h30, na sede social da Companhia. Presença: Totalidade
dos membros do Conselho. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: Por unanimidade: 1. Aprovar
e ratiﬁcar a renúncia, do Luís Henrique da Silveira Franciozi, ao cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, a ser
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 2. Eleger, o Fauze Barreto Antun, para o cargo de Diretor Presidente. O Diretor ora eleito ﬁca, investido no
cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com a assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., a qual declarará, sob as penas da lei, que não está impedido por lei de
exercer a administração. O mandato do Diretor ora eleito expirará em 30/7/21, data de término do mandato atual da Diretoria, nos termos da RCA em 30/7/19,
registrada na JUCESP sob nº 513.883/19-8, em 27/9/19. Nada mais. JUCESP nº 33.351/20-0 em 16/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE nº 35.300.346.866
Edital de Cancelamento e nova Convocação dasAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) (a) informados do cancelamento das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária originalmente convocadas para realizarem-se no dia 20 de abril de 2020, às 10:00
horas, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia SP”, ambos nas
edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2020, e (b) convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 04 de maio de 2020, às 10:00 horas, de forma
semipresencial, nos termos da Instrução Normativa n° 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI Nº 79”), podendo o acionista comparecer na sede social da Companhia, localizada
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, ou participar
e votar a distância através do link disponível no website www.santoantonioenergia.com.br/madeiraenergia a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
(iii) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como indicar o Presidente
e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e, em Assembleia Geral
Extraordinária: (vi) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; (vii) fixar a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2020; e (viii) instruir o voto da Companhia,
na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar
todas as providências cabíveis no sentido de deliberar a respeito das mesmas matérias constantes dos itens acima no
âmbito de sua subsidiária integral. Permanecendo inalterada a Ordem do Dia das referidas Assembleias, deverão ser
aproveitadas as publicações de que trata o artigo 133 da Lei Federal nº 6.404/76, já realizadas pela Companhia, agora
disponibilizados a todos os acionistas no website www.santoantonioenergia.com.br/madeiraenergia, onde também estão
disponíveis os boletins de voto a distância para estas Assembleias Gerais. Informações Gerais: O cancelamento das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que deveriam ocorrer no dia 20 de abril de 2020, bem como a sua nova
convocação para o dia 04 de maio de 2020, foi motivado pela atual situação extraordinária de calamidade pública em
decorrência da pandemia mundial do Covid-19, e de acordo com as orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, bem como considerando as disposições do Governo do Estado de São Paulo, por
meio do Decreto nº 64.920, de 06 de abril de 2020, que prorroga até o dia 22 de abril de 2020, todas as medidas restritivas
já definidas pelo Decreto nº 64.881, para que sejam evitadas aglomerações e a circulação de pessoas como medidas para
evitar a propagação do Covid-19, e da referida IN DREI Nº 79, a qual dispõe sobre a participação e votação a distância em
reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas, nos termos da Medida Provisória
nº 931, de 30 de março de 2020, especialmente aquelas de seu artigo 1º, parágrafos 1º e seguintes. Instruções Gerais:
Os acionistas que optarem pelo voto a distância por meio do uso do boletim de voto a distância indicado acima, deverão
devolvê-lo à Companhia, por meio de e-mail encaminhado ao endereço eletrônico indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco)
dias antes da data da realização das Assembleias Gerais. Os acionistas que não participarem presencialmente deverão
enviar eletronicamente à Companhia os documentos societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s)
legal(is), acompanhados de documento de identidade com foto deste(s), e, se desejarem ser representados por procurador,
deverão enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais
documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”,
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo admitido o protocolo por meio
eletrônico, no endereço eletrônico lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em qualquer caso, a
disposição de que trata o artigo 3º, parágrafo 2º da IN DREI Nº 79.
São Paulo, 17 de abril de 2020
MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, em 1ª
convocação, no dia 30.4.2020, às 14:30 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “(i) deliberar acerca do relatório da administração, proposta de orçamento de capital e exame, discussão e votação das demonstraĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖ (ii) deliberar sobre a
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖Ğ (iii)
ĚĞůŝďĞƌĂƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĂŶƵĂů ŐůŽďĂů ŵĄǆŝŵĂ ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘͟ ŶƋƵĂŶƚŽ ƉĞƌĚƵƌĂƌ Ă ƉĂŶĚĞŵŝĂ ĚŽ
Ks/Ͳϭϵ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ Ă ƉƌŝŽƌŝǌĂƌ Ă ƐĂƷĚĞ Ğ Ă ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ İƐŝĐĂ ĚĞ ƐĞƵƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ğ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
WŽƌ ĞƐƐĂ ƌĂǌĆŽ͕ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ;ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ŽƵ ǀŝƌƚƵĂůͿ ĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŽƌĂ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƐĞƌĄ ĚĞĮŶŝĚĂ ŽƉŽƌƚƵnamente, a depender da evolução da pandemia no Brasil e no Estado de São Paulo ao longo das próximas semaŶĂƐ Ğ Ğŵ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĂŽƐ ĂƚŽƐ ŶŽƌŵĂƟǀŽƐ Ğ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐ ĞŵŝƟĚŽƐ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘
Ricardo GonçalvesͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϬ͘;ϭϱ͕ϭϲ͕ϭϳͿ

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 47ª, 48ª e 49ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 47ª, 48ª e 49ª Série da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”), Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 06 de maio de 2020, às 10 horas, de modo
remoto através da plataforma uniﬁcada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão
pela ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora”
ou “Securitizadora”) 2 (duas) horas antes da reunião, conforme prerrogativa do Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, de
26 de março de 2020, a ﬁm de nos termos da cláusula 14.3 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão (“Termo de Securitização” e “Securitizadora”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: ORDEM
DO DIA: (i) Deliberar sobre a concessão da extensão do prazo para registro das garantias imobiliárias do CRI ainda
pendentes até 30 de junho de 2020 dada a expectativa de descumprimento por parte da Devedora em razão do cenário atual. (ii) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a
implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 2/3
(dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos
CRI em circulação. Tendo em vista que a assembleia será sediada na internet com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI de entrarem em contato por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br,
juridico@isecbrasil.com.br e assembleias@vortx.com.br ou agenteﬁduciario@vortx.com.br e apresentem todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representaram cada investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de documentos de representação: 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 do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1101090-06.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES
GUERRA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a UILDEGRANAVELINO DE SOUZASANTOS, CPF 382.113.95878, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de BANCO
ITAUCARD S/A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Economy, cor prata, ano/modelo 2010/2011,
placa NOW 5806, chassi 9BD17106LB5689285, apreendido em 19.04.2017, haja vista o inadimplemento do
contrato de financiamento nº 30410-494641277. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 06 de março de 2020.
16 e 17.04

(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U$QWRQLR0DUFHOR&XQ]ROR5LPROD
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD9LWRU$OYHV5RGULJXHV &3)
  TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH R DUUHVWRSHQKRUD VREUH
DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH QRV YDORUHV GH 5  H 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDRIHUHoD
LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR+HQULTXH%UHWDV0DU]DJmRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D)DEXORXXV&RPpUFLRGH9DULHGDGHVGH5RXSDVHP*HUDO/WGD &13- TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RX
DomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 PDLRGH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH&pGXODGH&UHGLWR
%DQFiULR &RQILVVmR H 5HQHJRFLDomR GH 'tYLGD Q  FDGDVWUDGR LQWHUQDPHQWH FRPR RSHUDomR Q
(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoD
RFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHU
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DR
PrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD GD )DPtOLD H 6XFHVV}HV GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  (ULFD 5HJLQD &ROPHQHUR
&RLPEUDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 'LDQD1RHPL6KRU*OLNVPDQTXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDXPDDomRGH
,QYHQWiULR '( $,'$ */,.60$1 '( 6+25 (QFRQWUDQGRVH HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD
&,7$d2 SRU (',7$/ SDUD PDQLIHVWDUVH QRV DXWRV VREUH RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD DUW  GR &yGLJR
GH3URFHVVR&LYLO HSDUDGL]HUQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO
H DSyV FRQFOXtGDV DV FLWDo}HV VREUH DV SULPHLUDV GHFODUDo}HV SRGHQGR DUJXLU HUURV RPLVV}HV H VRQHJDomR GH EHQV
UHFODPDU FRQWUD D QRPHDomR GR LQYHQWDULDQWH H FRQWHVWDU D TXDOLGDGH GH TXHP IRL LQFOXtGR QR WtWXOR GH KHUGHLUR DUW
LQFLVRV,,,H,,,GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDDGYHUWLGRTXHGHFRUULGRRSUD]RVHPPDQLIHVWDomRRSURFHVVR
VHJXLUi HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV YDOHQGR D FLWDomR SDUD WRGRV RV DWRV GR SURFHVVR FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDO DUW,9GR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  'DQLHO )DEUHWWL QD IRUPD GD /HL HWF
)$=6$%(5D R (/,$1$526$181(6%UDVLOHLUR&3)FRPHQGHUHoRj5XD(PLOLD0DUHQJR
9LOD5HJHQWH)HLMR&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH%DQFR
%UDGHVFR 6$ DOHJDQGR HP VtQWHVH $ FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH (PSUpVWLPR VRE Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR &3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD
GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDO
SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHPDUoRGHH
)2526 5(*,21$,6 ,7$48(5$  9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,  ,WDTXHUD (VWDGR
GH 6mR 3DXOR 'U D  )$%,$1$ 0$5,1, QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D &ODXGLQHL 7DGHX %ULWR &3) 
  H 0HULHOH GH 6RX]D 6DQWRV &3)   TXH &RQGRPtQLR 5HVLGHQFLDO 9LWyULD ,, OKHV DMXL]RX DomR GH
&REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GDV
GHVSHVDV FRQGRPLQLDLV GR DSDUWDPHQWR Q  EORFR  GR FRQGRPtQLR RUD DXWRU (VWDQGR RV UHTXHULGRV HP OXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR
FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GD OHL 63  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
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Novo ministro da Saúde defende
testagem da população para covid-19
O médico Nelson Teich,
anunciado pelo presidente Jair
Bolsonaro como novo ministro
da Saúde, em substituição a
Luiz Henrique Mandetta, defendeu um programa testagem da
população para o novo coronavírus, com o objetivo de mapear os infectados e acelerar o fim
do isolamento social em vigor
no país. Em seu primeiro pronunciamento após ser apresentado pelo presidente, no Palácio do Planalto, na tarde da quarta-feira (16), ele argumentou
que é preciso ter mais informações sobre a disseminação da
doença na população.
“A gente tem que entender
mais da doença. Quanto mais a
gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de
administrar o momento, planejar o futuro e sair desta política

do isolamento e do distanciamento. Para conhecer a doença,
a gente vai ter que fazer um programa de testes. É fundamental
que a gente tenha uma avaliação
do que que é esta doença hoje”,
afirmou. Na última atualização
do Ministério da Saúde, do dia
13 de abril, a pasta informou ter
distribuído aos estados pouco
mais de 1 milhão de kits de testes rápidos, número ainda insuficiente para uma testagem em
massa da população.
Teich demonstrou alinhamento com as posições do presidente da República ao dizer
que não pode haver oposição
entre saúde e economia, e que
as duas questões devem se tratadas ao mesmo tempo.
“A segunda coisa é a gente
discutir saúde e economia. Isso
é muito ruim porque, na verda-

de, estas coisas não competem
entre si. Elas são completamente complementares. Quando
você polariza uma coisa dessas,
você começa a tratar como se
fossem pessoas versus dinheiro,
o bem versus o mal, empregos
versus pessoas doentes. E não é
nada disso. Tudo aqui vai ser tratado absolutamente de uma forma técnica e científica”, argumentou.
Isolamento social
Teich assume o cargo em
meio à pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de
30 mil pessoas no país, levando
cerca de 1,9 mil pacientes a óbito. Em um pronunciamento no
Palácio do Planalto, ao lado do
novo auxiliar, Jair Bolsonaro
destacou que os mais pobres
podem não suportar as medidas

de isolamento social.
“O que eu conversei com o
doutor Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o
emprego no Brasil. Essa grande
massa de humildes não tem
como ficar presa dentro de casa,
e o que é pior, quando voltar, não
ter emprego. E o governo não
tem como manter esse auxílio
emergencial ou outras ações por
muito tempo. Já se gastou aproximadamente R$ 600 bilhões, e
podemos chegar a R$ 1 trilhão”,
disse.
O presidente ainda fez menção a governadores e prefeitos
que têm adotado restrições de
comércio e circulação que, segundo ele, violam garantias
constitucionais. “Os excessos
que alguns cometeram, que se
responsabilizem por eles. Jamais eu mandaria as minhas For-

Dólar sobe para R$ 5,25 e fecha
no maior valor em dez dias
Em meio às incertezas domésticas e internacionais sobre a evolução da pandemia de
covid-19, o dólar comercial
subiu pelo quarto dia seguido
e fechou no maior valor em dez
dias. A moeda encerrou a quinta-feira (16) vendida a R$
5,256, com alta de R$ 0,014
(+0,27%). Esse foi o maior
valor registrado desde 6 de
abril, quando a cotação tinha
fechado em R$ 5,292.
A cotação operou em alta
durante toda a sessão. Na máxima do dia, por volta das 16h, a
moeda encostou em R$ 5,27. A
divisa acumula alta de 30,99%
em 2020.
O Banco Central (BC) interveio no mercado. Como nos últimos dias, a autoridade monetária rolou US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. O BC também leiloou novos contratos de swap.
Embora tenham sido oferecidos
US$ 1 bilhão, o valor efetivamente vendido não foi divulgado no site.

Bolsa de valores
As tensões no mercado de
câmbio refletiram-se na bolsa de
valores. Pelo segundo dia seguido, o índice Ibovespa, da B3
(bolsa de valores brasileira),
caiu e fechou o dia em 77.812
pontos, com queda de 1,29%. O
indicador descolou-se das bolsas internacionais. O índice Dow
Jones, da Bolsa de Nova York,
encerrou a quinta com pequena
alta de 0,14%.
Há várias semanas, mercados
financeiros em todo o planeta
atravessam um período de nervosismo por causa da recessão
global provocada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus. As interrupções na atividade econômica associadas à
restrição de atividades sociais
travam a produção e o consumo,
provocando instabilidades.
Na terça-feira (14), o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
divulgou que a economia global
terá queda de 3% em 2020. Para
o Brasil, os prognósticos são
piores, com o organismo internacional projetando retração de

5,3% no Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país).
No entanto, a perspectiva de
que vários países europeus
afrouxem as medidas de quarentena após a desaceleração no
número de casos novos de covid-19 trouxe alívio para parte
dos mercados globais. As bolsas
de Londres e de Frankfurt fecharam em alta. Nos Estados Unidos, a divulgação de que 5,2 milhões de trabalhadores pediram
seguro-desemprego na semana
passada continua alta, mas o número não destoou das expectativas do mercado.
Petróleo
As dúvidas sobre o acordo
entre os membros da Organização dos Países Exportadores de
Petróleo (Opep) continuam a
pressionar os mercados. No domingo (12), os países do grupo
fecharam um acordo para reduzir a produção global em 10 milhões de barris por dia em maio
e junho. No entanto, a preocupação com a queda mundial da
demanda provocada pela pande-

mia e a resistência de empresas
e de governos a aderir ao acordo influenciam as cotações internacionais do barril.
Por volta das 18h30, o Brent
era vendido a US$ 28,36, com
alta de 2,42%, depois de cair
mais de 6% na quarta-feira. O
alívio, no entanto, não se estendeu às ações da Petrobras, as
mais negociadas na bolsa. Os
papéis ordinários (com direito a
voto em assembleia de acionistas) desvalorizaram-se 2,95%
nesta quinta. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) tiveram
queda de 4,03%.
A guerra de preços de petróleo começou há um mês, quando Arábia Saudita e Rússia aumentaram a produção, mesmo
com os preços em queda. No
início do mês, a cotação do barril do tipo Brent chegou a operar próxima de US$ 20, no menor nível em 18 anos. Segundo a
Petrobras, a extração do petróleo na camada pré-sal só é viável para cotações a partir de US$
45. (Agencia Brasil)

Estado de São Paulo registra 75
mortes por covid-19 em 24 horas
O estado de São Paulo registrou, das 13 h de quarta-feira
(15) até o mesmo horário de
quinta-feira (16), 75 mortes decorrentes de covid-19. No total,
desde o primeiro caso registrado em fevereiro, o novo coronavírus causou a morte de 853
pessoas no estado. Os números,
divulgados na tarde desta quinta-feira, são da Secretaria de
Estado da Saúde.
As mortes decorrentes da
infecção de coronavírus em São
Paulo, desde fevereiro, superam
em 45% o número de óbitos causados pela gripe H1N1 em todo
o ano de 2009, quando foram
registrados 585 mortes decorrentes da infecção pelo vírus influenza (H1N1).

O número de casos confirmados da doença chegou nesta
quinta-feira a 11.568 no estado.
Há 199 cidades paulistas com,
ao menos, um caso confirmado,
e 83 municípios com, no mínimo, uma morte. Segundo a secretaria, as vítimas fatais continuam sendo, predominantemente, pacientes com 60 anos ou
mais (79,3%).
Número de internações
De acordo com o governo, o
estado está registrando um aumento diário de, ao menos, 100
novas internações de pessoas
com coronavírus no serviço público de assistência médica. Hoje,
estão internadas no estado, em
enfermarias e em unidades de terapia intensiva (UTI) somadas,

2.379 pessoas devido ao covid19. Há dois dias, essa somatória
era de 2.153 pessoas.
O secretário da Saúde de São
Paulo, José Henrique Germann
Ferreira, admitiu que, em caso
de falta de vagas para internações na capital paulista, onde há
uma maior sobrecarga no sistema de saúde, pacientes poderão
ser transferidos para unidades de
tratamento no interior do estado. De acordo com Germann, os
pacientes serão alocados de
acordo com a Central de Regulação de Oferta de Serviços de
Saúde do Estado de São Paulo
(Cross).
“Hoje quando chega uma
solicitação para a Cross de um
paciente que está no pronto

socorro para ser internado, há
a distribuição, no estado como
um todo, desse paciente. Mas
é óbvio que o sistema analisa
questões relacionadas a gravidade e proximidade”, disse o
secretário.
Na capital, os hospitais continuam com o atendimento em
UTI sobrecarregado em razão
das internações causadas por
covid-19. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que está
hoje com 93% de suas unidades
intensivas em uso; o Hospital das
Clínicas, com 83%; o Hospital
Vila Nova Cachoeirinha (86%),
e o Hospital Geral Santa Marcelina do Itaim Paulista (80%) são
alguns dos mais afetados. (Agencia Brasil)

Ao ser eleito na quinta-feira (16) para presidir o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a partir de maio, o ministro Luís Roberto Barroso atual vice-presidente da corte, afirmou que a realização das eleições municipais deste ano depende da pandemia do novo coronavírus (covid-19).
Conforme a Constituição, o
presidente do TSE é eleito pelos sete ministros que compõem a Corte. Numa tradição
que remonta à primeira metade
do século 20, porém, o escolhido é sempre o vice-presidente. Barroso permanece no cargo até fevereiro de 2022.
O ministro Edson Fachin foi
eleito o próximo vice-presidente da Corte.
No discurso de agradecimento à sua condução à presidência da Corte, Barroso manifestou preocupação com a saúde da população por causa da

pandemida do novo coronavírus
e do possível adiamento das
eleições municipais marcadas
para outubro.
“Nossa maior preocupação
é com a saúde da população. Se
não houver condições de segurança para realizar as eleições,
como conversamos [ministros
do TSE] em reunião informal e
administrativa, nós evidentemente teremos que considerar
o adiamento pelo prazo mínimo
indispensável para que possam
realizar-se com segurança.”,
disse o ministro.
Barroso disse que o TSE não
apoia o adiamento das eleições
municipais para 2022, quando
terá eleição para presidente da
República e governadores.
Qualquer mudança no calendário eleitoral depende, entretanto, de aprovação do Congresso, lembrou Barroso. Ele
disse que a Justiça Eleitoral
mantém contato com a cúpula
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Futuro presidente do TSE, Barroso diz
que eleição depende da pandemia

do Legislativo para fornecer um
parecer técnico a ser considerado em conjunto com “as circunstâncias políticas” relacionadas ao adiamento.
A atual presidente do TSE,
ministra Rosa Weber, assumiu
em agosto de 2018, e esteve no
comando da Justiça Eleitoral
durante a última eleição presi-

ças Armadas prender quem quer
que seja que estivesse nas ruas.
Jamais eu, como chefe do Executivo, vou retirar o direito
constitucional de ir e vir, seja
qual for o cidadão. Devemos tomar medidas, sim, para evitar a
proliferação ou a expansão do
vírus, mas pelo convencimento
e com medidas que não atinjam
a liberdade e a garantia individual de qualquer cidadão. Jamais
cercearemos qualquer direito
fundamental de um cidadão”,
afirmou.
Divergências
De acordo com Bolsonaro,
houve um “divórcio consensual” entre ele e Mandetta e exministro “se prontificou a participar de uma transição a mais
tranquila possível, com a maior
riqueza de detalhes que se pos-

sa oferecer”. O presidente
aproveitou para explicar sobre
a divergência que havia entre
ambos, citando os impactos da
contenção da doença na economia do país.
“Ao longo desse tempo, é
direito do ainda ministro [Mandetta] defender o seu ponto de
vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe
do Executivo, que deveria ser
tratado. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que,
como médico, ele achava que
devia fazer”, disse.
A oficialização da nomeação
de Nelson Teich e a exoneração
de Henrique Mandetta ainda não
foram publicadas no Diário Oficial da União. (Agencia Brasil)

Justiça permite corte
de serviços de
telecomunicações de
inadimplentes
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) emitiu decisão que permite a suspensão de serviços de telecomunicações durante o período
da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O tribunal
cassou a decisão da Justiça
Federal de São Paulo que impedia o corte dos serviços por
parte das operadoras.
O presidente do TRF 3, desembargador Mairan Maia, justificou a decisão. “Não bastasse a queda na arrecadação, deve
ser levada em conta a crescente demanda por serviços de telecomunicação intimamente
relacionados às medidas de
isolamento social adotadas
para enfrentamento da pandemia do covid-19 (home office,
ensino à distância, dentre outros), fato que demandará mai-

ores investimentos para manutenção e expansão da infraestrutura”, afirmou, no texto.
A Justiça Federal emitiu liminar no dia 2 de abril impedindo a interrupção não só de
telecomunicações como de
água e gás canalizado por falta
de pagamento. A medida foi
originada por uma ação civil
pública ajuizada pelo Instituto
de Defesa do Consumidor
(Idecon). A justificativa foi a
manutenção de serviços essenciais aos cidadãos durante a
pandemia.
A revisão da decisão foi
motivada por um pedido de
suspensão de execução de liminar da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). A
agência anunciou que já informou às operadoras a decisão
do TRF 3. (Agencia Brasil)

‘É uma guerra’, diz
ministro da Defesa
sobre combate ao
coronavírus
O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhou na quinta-feira (16), no
Rio de Janeiro, ações do Comando Conjunto do Leste de
combate ao coronavírus. Em
conversa com jornalistas, o
general do Exército destacou a
integração de sua pasta com o
Ministério da Saúde desde o
início da crise.
“Para vocês terem uma ideia,
as Forças Armadas empregaram,
no dia de ontem, cerca de 29 mil
militares para ajudar no combate a esse inimigo feroz, que é o
coronavírus”, disse o ministro.
“É uma guerra, e as Forças Armadas estão nela.”
Azevedo e Silva afirmou que
a atuação vem desde a operação
para a repatriação dos brasileiros que estavam em Wuhan, em
fevereiro, até a desinfecção de
áreas públicas, reforço à faixa de
fronteira e operações logísticas.
O ministro avaliou que o
Brasil e os demais países deverão repensar, no futuro, sua dependência em relação a produtos estratégicos, como os da
área de saúde.
“Passada essa fase que esta-

mos vivendo, vamos ter que repensar. O mundo vai ter que repensar. A gente vai ter que diversificar as coisas estratégicas
nossas. É um trabalho que já está
sendo coordenado pela Presidência da República. A Casa Civil já tem um grupo de trabalho
instituído para começar a pensar
isso”.
Em visita à sede do Comando Militar do Leste, o ministro
foi apresentado a ações que vem
sendo desenvolvidas pelos militares nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Segundo o porta voz do
Comando Conjunto do Leste,
coronel Carlos Diego Barros,
4,5 mil militares foram mobilizados para atuar no combate ao
coronavírus nos três estados.
Os militares do Exército realizaram-na quinta-feira, na Central do Brasil, a desinfecção de
veículos do trem e metrô, enquanto equipes da Marinha fizeram o mesmo no Veículo Leve
sobre Trilhos. Os militares também já atuaram em campanhas
de vacinação e no apoio logístico às três unidades da federação.
(Agencia Brasil)

EMTU: idosos podem
receber Cartão BOM
Sênior em domicílio
dencial.
“O país deve à Vossa Senhoria a condução de eleições dificílima e sob os ataques mais
diversos, de maneira impecável
e com resultados fidedignos
que fizeram honrar a Justiça
Eleitoral”, disse Barroso ao
elogiar a presidente da corte,
Rosa Weber. (Agencia Brasil)

Por conta do fechamento
temporário das unidades do Poupatempo, o cartão Bom Sênior
para idosos acima de 60 anos
pode ser solicitado por e-mail e
será entregue diretamente no
endereço onde a pessoa reside.
A solicitação é bem simples.
Basta enviar um e-mail para
senior@autopass.com.br com o
assunto “Entrega em Domicílio

– Sênior” e colocar informações
como dados pessoais, RG, CPF,
foto 3×4 registrada pelo celular,
entre outros dados.
O Bom Sênior é aceito em
todas as linhas intermunicipais
gerenciadas pela EMTU/SP, linhas do Metrô e da CPTM, além
das linhas municipais em 13 cidades da Região Metropolitana
de São Paulo.

