
Nª 24.657 Preço banca: R$ 3,50

Pagamento do segundo lote dos
R$ 600 será mais eficiente, diz Caixa

Votação da PEC do Orçamento de
Guerra é concluída na Câmara
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Copom reduz Selic para 3% ao ano
para conter impacto de pandemia

Gasolina vai subir 12% nas
refinarias, informa Petrobras

Esporte

www.jornalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

17º C

13º C

Quinta: Nublado
com chuva de ma-
nhã. À tarde e à
noite pode garoar.

Previsão do Tempo
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,70
Venda:       5,70

Turismo
Compra:   5,47
Venda:       5,93

Compra:   6,16
Venda:       6,17

Guiga Spinelli destaca novo
calendário e faz testes no Velo Città

Mitsubishi L200 Triton Sport Racing
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O Rally dos Sertões foi
adiado para o mês de novem-
bro, mas, para o pentacampeão
Guiga Spinelli, as atividades
visando as próximas competi-
ções de rally já retornaram. Na
última semana, o piloto e che-
fe da Spinelli Racing voltou a
treinar com sua Mitsubishi
L200 Triton Sport Racing na
pista off road do Velo Cittá.
Além do carro que compete
atualmente, ele também reali-
zou testes com um protótipo
UTV no circuito off road e
entrou no autódromo para dar
algumas voltas com o Mitsu-
bishi Lancer EVO RS.

“Foi um dia que pareceu
um triatlo de testes, com três
máquinas completamente di-
ferentes, mas todas bastante
velozes e divertidas. Estava
sempre muito protegido e de
acordo com os órgãos de saú-

de. A minha equipe de prepara-
ção também seguiu todos proto-
colos, usando máscaras e com
máximo possível de distancia-
mento. A Spinelli Racing tem re-
alizado algumas atividades, sem-
pre com intervalos e de maneira
reduzida nesse retorno”, diz Gui-
ga, que é patrocinado por BR
Distribuidora com a marca Lu-
brax, além de iCarros, XP Inves-
timentos, Mitsubishi Motors,
Fairfax Seguradora, Protune e
Dacar Motorsports.

Além do penta no Sertões,
Guiga também possui várias ou-
tras conquistas no off-road,
como o tetra no Brasileiro de
Rally Cross Country, o bicampe-
onato na Copa Baja Brasil, o tí-
tulo do Dakar Series Peru e dois
top-10 no Rally Dakar.

“Existem pontos muito im-
portantes da pilotagem nos ralis
cross country. Para ter uma boa

performance, sempre é impor-
tante buscar o lugar que tem mais
tração, olhando bem para o piso,

tentar perceber a mudança de
aderência do piso naquela mes-
ma estrada, sempre de acordo

com a largura do circuito e on-
dulações. São pontos importan-
tes que exigem muita sensibi-
lidade piloto. Muitas pessoas
vão para o Sertões pelo prazer
de correr naqueles lugares ini-
magináveis, mas no rali exis-
tem detalhes muito técnicos
que fazem toda a diferença no
resultado”, disse Guiga duran-
te o vídeo ao vivo na página da
Spinelli Racing no Instagram.

O Sertões Series está pro-
gramado para voltar em 26 de
agosto com o Rally do Jalapão.
“É uma pena tantos adiamentos,
mas a saúde de todos tem que
ser a prioridade dos envolvidos
nos campeonatos, então segui-
remos trabalhando de casa,
preparando nossos próximos
treinos no Velo Città e também
o retorno das competições”,
completa Guiga, que coordena
o complexo do Velo Città.

Augustus Toniolo inicia mês de maio com
homenagem a Senna e treinos no kart

No último final de sema-
na, o piloto Augustus Tonio-
lo foi um dos participantes de
uma live especial de homena-
gem aos 26 anos de legado de
Ayrton Senna, tricampeão
mundial de Fórmula 1. Pilo-
to da Escola de Kart do Sen-
ninha, o paranaense de 9 anos
esteve no vídeo ao vivo duran-
te a sessão sobre o início de
Ayrton no kart.

“Foi muito especial para
mim entrar ao vivo em uma live
sobre o Ayrton Senna, que é
meu grande ídolo. Pude con-
versar com grandes nomes do
kartismo, como o Renato Rus-
so, o Felipe Giaffone, o Mau-
rão, além dos jornalistas Ger-
son Campos e Rodrigo França.
Mostrei também meus capace-
tes em homenagem ao Lewis
Hamilton, que é um grande fã

do Senna, assim como eu tam-
bém sou”, diz Augustus, que é
atual vice-campeão brasileiro
de kart.

Vice-campeão da Copa Bra-
sil de Kart em 2019, Augustus
vinha se destacando também nas
corridas internacionais nos
EUA, onde estava começando a
competir nesse início de 2020.
O piloto paranaense esteve
sempre entre os mais rápidos

nos treinos para o SKUSA em
Nova Orleans, quando a compe-
tição precisou ser cancelada.
Com a paralisação das corridas
por conta da pandemia de CO-
VID-19, Augustus retornou aos
treinos gradualmente na última
semana Kartódromo Raceland
Internacional, em Pinhais, na
região metropolitana de Curi-
tiba, que está funcionando em
horários reduzidos.

“Aos poucos  es tamos
voltando a treinar, mas com
todos os cuidados possíveis,
seguindo todas as recomen-
dações de saúde. As corridas
seguem suspensas e adiadas,
então também estamos tra-
balhando bastante em casa
durante a quarentena para
que a gente saia mais forte
desse momento”, completa
Augustus.

Papa afirma que
coronavírus não
é desculpa para

explorar
trabalhadores
O papa Francisco disse na

quinta-feira (6) que os patrões
devem respeitar a dignidade
dos funcionários, principal-
mente os imigrantes, apesar
das dificuldades econômicas
provocadas pela crise do novo
coronavírus.

“É verdade que a crise está
afetando a todos, mas a digni-
dade das pessoas sempre deve
ser respeitada”, disse Francis-
co ao final de sua audiência
geral, realizada na biblioteca
papal, em vez da Praça de São
Pedro, devido à quarentena na
Itália.

Ele afirmou ter recebido
inúmeras mensagens sobre pro-
blemas trabalhistas em 1º de
maio, dia em que a maioria dos
países celebra os direitos dos
trabalhadores.

Francisco disse que queria
defender “todos os trabalhado-
res explorados e convidar a to-
dos a transformar a crise em
uma ocasião em que a dignida-
de da pessoa e do trabalho pos-
sa ser colocada de volta no cen-
tro das coisas”.

O pontífice fez menção es-
pecial à exploração de trabalha-
dores rurais na Itália, a maio-
ria dos quais é de imigrantes.

Nas últimas semanas, hou-
ve uma série de prisões de pro-
prietários de fazendas e quadri-
lhas que recrutam e supervisi-
onam trabalhadores rurais na
Itália. A maioria dos integran-
tes das gangues também era de
imigrantes.

Na semana passada, três
proprietários de fazendas e um
imigrante gambiano foram pre-
sos sob a acusação de explora-
ção de cerca de 50 trabalhado-
res imigrantes na região do sul
da Apúlia.

Em outro caso recente,
três albaneses que trabalhavam
para uma vinícola no Norte da
Itália foram presos sob a acu-
sação de forçar os imigrantes
a permanecer em atividade
durante até 10 horas por dia
sem intervalo, além do paga-
mento de salários baixos.
(Agencia Brasil)

Em meio à crise econômi-
ca decorrente da pandemia do
novo coronavírus, o Banco
Central (BC) diminuiu os ju-
ros básicos da economia pela
sétima vez seguida. Por unani-
midade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) reduziu a
taxa Selic para 3% ao ano, com
corte de 0,75 ponto percentual.
A decisão era esperada pelos
analistas financeiros.

A decisão do Federal Reser-

ve, Banco Central norte-ameri-
cano, que na semana passada
manteve zerados os juros da
maior economia do planeta,
abriu espaço para a redução
adicional. A queda da inflação
provocada pela pandemia do
novo coronavírus também con-
tribuiu para a decisão. Com a
decisão de quarta-feira (6), a
Selic está no menor nível des-
de o início da série histórica do
Banco Central.           Página 3
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O valor do litro da gasolina vai
subir, em média, 12% nas refina-
rias a partir desta quinta-feira (7).
O preço do óleo diesel permane-
cerá o mesmo. A informação foi
divulgada na quarta-feira (6) pela
Petrobras. De acordo com a es-
tatal, no acumulado do ano o pre-

ço da gasolina se reduziu em
46,6%. Com este último aumen-
to, o preço médio do litro da ga-
solina para as distribuidoras pas-
sou a ser de R$ 1,02, o que repre-
senta o menor preço praticado
desde setembro de 2005.

Já o preço médio do diesel

para as distribuidoras é de R$
1,30 por litro, valor desde o dia
27 de abril. Segundo a compa-
nhia, esse é o menor preço pra-
ticado desde o dia 15 de julho de
2012. No acumulado do ano, a
redução do preço do diesel é de
44,1%.     Página 3

Em mais um dia de nervosis-
mo no mercado financeiro, o
dólar comercial superou a barrei-
ra de R$ 5,70 e bateu recorde. A
moeda encerrou a quarta-feira
(6) vendida a R$ 5,704, com alta
de R$ 0,113 (+2,08%). Esse é o
maior valor nominal (sem con-
siderar a inflação) desde a cria-
ção do real.

O euro comercial fechou a
R$ 6,171, com alta de 1,97%. A
libra comercial voltou a ultrapas-
sar a barreira de R$ 7, encerran-
do o dia vendida a R$ 7,054, com
alta de 1,54%.

O dólar operou em alta du-
rante toda a sessão até fechar
próxima da máxima do dia. A di-
visa acumula alta de 42,14% em
2020. O Banco Central (BC) in-
terferiu pouco no mercado. A au-
toridade monetária apenas rolou
(renovou) cerca de US$ 500 mi-
lhões de contratos antigos de
swap cambial – venda de dólares

Em dia de Copom, dólar bate
recorde e fecha acima

de R$ 5,70
no mercado futuro – que vence-
rão em junho e comprou títulos
da dívida pública externa brasi-
leira com o compromisso de de-
volvê-los daqui a alguns meses.

Os investidores passaram o
dia na expectativa da reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central, que
reduziu a Selic (taxa básica de
juros) para 3%. A decisão só saiu
depois do fechamento dos negó-
cios. Juros mais baixos tornam
menos atrativos os investimen-
tos em países emergentes, como
o Brasil, estimulando a retirada
de capitais por estrangeiros.

A revisão para baixo da pers-
pectiva da nota do Brasil pela
agência de classificação de ris-
co Fitch, divulgada na terça-fei-
ra (5) à noite, também provocou
turbulências no mercado. As ten-
sões políticas internas também
interferiram nas negociações.
(Agencia Brasil)

Brasil tem 125.218 casos de
Covid-19 e 8.536 mortos,

segundo Ministério da Saúde
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Governo de SP determina luto no
Estado por vítimas do coronavírus

Lembre sempre de lavar as mãos

Email:cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (6) que
haverá luto oficial em todo o
estado de São Paulo em respei-
to e pesar às vítimas fatais do

coronavírus. Até o início da tar-
de da quarta, eram 7.921 mortes
provocadas pela COVID-19 em
todo o país, com 3.045 óbitos
em São Paulo.

 “A partir de quinta-feira, te-
remos luto oficial em todo o
estado de São Paulo. Lamenta-
velmente, ultrapassamos 3 mil
mortos com coronavírus, é o
maior volume da história do es-
tado em uma circunstância de
menos de 60 dias”, declarou o
Governador. “Em respeito às fa-
mílias e amigos destes que per-
deram vidas, será um gesto de
solidariedade. E, lamentavel-
mente, daqueles que ainda vão
perder as suas vidas”, acrescen-
tou Doria.

O decreto de luto oficial
será publicado no Diário Ofici-
al do Estado nesta quinta (7) e

valerá até que a crise sanitária
seja superada. Com o texto em
vigor, as bandeiras hasteadas em
todas as repartições públicas e
instituições de ensino devem
permanecer a meio mastro, em
homenagem à memória dos mor-
tos pela COVID-19.

O número de mortos em São
Paulo por COVID-19 subiu 7%
em apenas um dia. Em relação a
infectados, o total chegou a
37.853 casos – aumento de 10%
em relação ao dia anterior – con-
firmados de pacientes com CO-
VID-19 nos 645 municípios pau-
listas.

A taxa de internação em lei-

tos de terapia intensiva destina-
dos a pacientes de COVID-19
era de 67,2% em todo o estado,
mas subia para alarmantes 86,6%
na Grande São Paulo. O número
de internados por suspeita ou
confirmação da doença era de
3.404 em UTIs e 5.197 em en-
fermarias em todas as regiões do
estado.

Epicentro
São Paulo permanece como

epicentro da pandemia do coro-
navírus no Brasil. O país regis-
trava nesta quarta um total de
114.715 casos confirmados de
COVID-19.

As taxas de isolamento so-

cial somaram 47% em todo o
estado e 48% na capital na últi-
ma terça (5) – o índice conside-
rado ideal é de 70%. O decreto
estadual de quarentena em São
Paulo está em vigor até este do-
mingo (10).

“Eu queria reforçar a ques-
tão do número de óbitos, e nes-
se sentido, para que as pessoas
olhem para esses números e pro-
curem se salvar em casa, ficar em
casa significa se salvar, para que
não se exponha e não adquira,
não seja mais um caso confirma-
do na cidade de São Paulo”, afir-
mou o Secretário da Saúde, José
Henrique Germann.

São Paulo ultrapassa 3 mil mortes
por coronavírus

O número de mortes pelo
novo coronavírus no Estado de
São Paulo chegou a 3.045 nesta
quarta-feira (6). Foram confir-
madas mais 194 novas vítimas
fatais da COVID-19 nas últimas
24 horas. A relação de casos e
óbitos confirmados por cidade
pode ser consultada em
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus.

Entre os mais de 3 mil óbi-
tos, 1.135 ocorreram em cida-
des do interior, litoral e Grande
São Paulo. Já faleceram uma ou
mais pessoas residentes de 160
cidades do Estado. Essas regiões
também concentram 14.666 ca-
sos confirmados, quase 38% do
total de 37.853 infectados em
São Paulo, até o momento. A
doença já é verificada em 57%
do território estadual, em 371
municípios.

“Nós ultrapassamos 3 mil
óbitos e estamos com 3.045, 7%
de aumento no número de óbi-
tos. E infelizmente esse é o
motivo do decreto que será pu-
blicado amanhã, de luto [oficial
no Estado]”, afirmou o Secretá-
rio da Saúde, José Henrique Ger-
mann, durante coletiva de im-
prensa realizada no Palácio dos
Bandeirantes na quarta-feira (6).

Aproximadamente 200 in-
ternações ocorreram nas últimas
24 horas, totalizando 9,5 mil
pacientes internados em hospi-
tais do Estado, sendo 3.778 em
UTI e 5.751 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI reservados para aten-
dimento a COVID-19 é de
67,2% no Estado de São Paulo
e 86,6% na Grande São Paulo.

“[Faço] o reiterado apelo, que
é a única arma que nós temos, é

o distancia mento social. Nós não
temos medicamentos, nós não
temos vacinas, e não teremos a
curto prazo, então é absolutamen-
te fundamental que a população
continue sacrificando. Eu sei, e
todos nós sabemos que é um
grande sacrifício, nesse momen-
to necessário, e também a única
alternativa, disse o infectologis-
ta David Uip, coordenador do
Centro de Contingência.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão

1.790 homens e 1.255 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 73,5%
das mortes.

Observando faixas etárias
subdividas a cada dez anos, nota-
se que a mortalidade é maior
entre 70 e 79 anos (760 do to-
tal), seguida por 60-69 anos

(676) e 80-89 (592). Também
faleceram 210 pessoas com
mais de 90 anos. Fora desse gru-
po de idosos, há também alta
mortalidade entre pessoas de 50
a 59 anos (415 do total), segui-
da pelas faixas de 40 a 49 (232),
30 a 39 (121), 20 a 29 (29) e 10
a 19 (8), e dois com menos de
dez anos.

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (59,5% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,2%), do-
ença neurológica (11,5%), do-
ença renal (11,1%) e pneumopa-
tia (10,5%). Outros fatores
identificados são imunodepres-
são, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática.

Esses fatores de risco foram
identificados em risco: 2.467
pessoas que faleceram por CO-
VID-19 (81%) do total.

Estudo com 26 países investiga os
impactos psicológicos da COVID-19
Uma pesquisa em desenvol-

vimento por cientistas de 26 pa-
íses pretende investigar os im-
pactos psicológicos que a pan-
demia da COVID-19 (doença
causada pelo novo coronavírus)
está causando nos profissionais
da saúde e na população em ge-
ral. A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) integra o consór-
cio de universidades do projeto.

Os resultados podem colabo-
rar na definição de medidas que
melhorem o bem-estar emocio-
nal e o ajuste psicológico da po-
pulação durante situações de cri-
se, como a atual. A participação
brasileira é coordenada pela
Unesp, sob responsabilidade do
professor Adriano Dias, da Facul-
dade de Medicina de Botucatu.

Até agora, a equipe conse-
guiu pouco menos de duas mil
respostas ao questionário. A
meta é ter pelo menos dez mil.
O questionário, que pode ser res-
pondido por qualquer pessoa,
desde que acima dos 18 anos,
está disponível em: https://

cu t t . l y / IMPACT_COVID-
19_BRASIL.

Profissionais de saúde
O docente do Departamento

de Saúde Pública no campus de
Botucatu explica que a pesquisa
envolverá a população em geral,
mas que haverá um recorte es-
pecífico para profissionais da
saúde.

“No caso desses profissio-
nais, a pesquisa tem por objeti-
vo avaliar o papel do nível de
envolvimento e de comprome-
timento com o trabalho como
um possível fator mediador do
impacto psicológico dessa situ-
ação na crise. Ou seja, o traba-
lho pode agir de maneira a ate-
nuar o efeito ou a comprometer
as características psicológicas
dessas populações”, salienta ao
Portal da Unesp.

Os pesquisadores envolvidos
com o projeto argumentam que
ao vivenciarem medo intenso e
prolongado, situações de enorme
estresse e muitas vezes estigma-
tização, profissionais de saúde e

a população em geral podem so-
frer uma deterioração de sua saú-
de mental durante epidemias. Tal
situação inclusive foi identifica-
da em epidemias anteriores,
como a SARS ou o Ebola.

Colaboração
O Brasil, por meio da Unesp,

foi o segundo país a ingressar no
grupo de colaboradores para a
pesquisa, que foi idealizada na
Espanha pelas Universidade de
Huelva e Universidad Loyola
Andalucia. Atualmente, as na-
ções envolvidas no levantamen-
to estão em várias etapas do pro-
cesso.

Em comum está o fato de que
todos os participantes aplicarão
o mesmo questionário em suas
populações, e o número de paí-
ses ainda pode crescer à medida
que mais pesquisadores se inte-
ressem pelo tema.

“A pesquisa certamente aju-
dará a entender e estabelecer as
indicações mais adequadas para
proteger e facilitar a recupera-
ção do bem estar psicológico

dessas pessoas”, explica o pro-
fessor, que prevê a conclusão
global da pesquisa para o segun-
do semestre de 2021, mas que
resultados locais podem sair an-
tes, dependendo do número e
rapidez das respostas aos ques-
tionários.

O professor aponta que na
China, onde começou a epide-
mia, os primeiros estudos apon-
tam para a necessidade de pro-
teger a saúde mental de profis-
sionais da saúde e da população
em geral. “De maneira geral, fo-
ram observados impactos impor-
tantes na saúde mental dessas
pessoas, especialmente na ques-
tão da ansiedade”, destaca.

Participam do projeto de pes-
quisa até o momento Espanha,
Brasil, Portugal, Itália, México,
El Salvador, Equador, Colômbia,
Peru, Paraguai, Argentina, Chile,
Cabo Verde, Angola, Estados Uni-
dos, Canadá, Reino Unido, Fran-
ça, Alemanha, Cuba, Venezuela,
Bolívia, Panamá, Nicarágua, Cos-
ta Rica e Porto Rico.

SP: prefeitura firma protocolos para
usar UTI de 7 hospitais privados

A prefeitura de São Paulo já
assinou protocolos para uso de
leitos de unidades de tratamen-
to intensivo (UTI) em sete hos-
pitais privados. Segundo o pre-
feito Bruno Covas, o Executivo
municipal vai pagar R$ 2,1 mil
por dia para cada leito utilizado
na rede particular. “O caminho é
esse: conversar, contratar, fazer
parceria”, disse na quarta-feira
(6) em entrevista coletiva.

Decreto
O prefeito destacou, no en-

tanto, a publicação no Diário
Oficial, do Decreto 59.396, de
2020, que permite à prefeitura
requisitar leitos ociosos de UTI
de hospitais privados. “Mas, se
preciso for, nós já tínhamos au-
torização dada pela legislação
federal e, agora, temos essa já
regulamentada que permite a re-
quisição dos leitos da rede pri-
vada. Isso para poder atender à
parcela da população que depen-
de exclusivamente do SUS [Sis-
tema Único de Saúde] para ser

atendida”, acrescentou.
O decreto estabelece que o

secretário de Saúde pode requi-
sitar, durante a pandemia de co-
ronavírus, os leitos particulares
de tratamento intensivo, “a fim
de maximizar o atendimento e
garantir tratamento igualitário”.
Caso isso ocorra, a norma deter-
mina que seja feito um “paga-
mento posterior” de “indeniza-
ção justa”.

Bloqueios no trânsito
Covas disse que a prefeitura

está buscando alternativas para
aumentar o isolamento social na
cidade. Na segunda-feira (4),
segundo monitoramento do go-
verno estadual a partir de dados
das companhias de telefonia
móvel, o percentual de pessoas
que permaneceu em casa ficou
em 48%. O governo de São Pau-
lo tem apontado 70% como o
índice ideal de isolamento e
50% como o mínimo para man-
ter a disseminação da doença
dentro do patamar que o siste-

ma de saúde consiga absorver.
A prefeitura desistiu dos blo-

queios que começaram a ser fei-
tos nesta semana, interrompen-
do o trânsito em avenidas impor-
tantes. “Infelizmente a medida
não surtiu o efeito necessário,
não diminuindo a circulação de
pessoas pela cidade. Nós esta-
mos fazendo de tudo para res-
tringir a circulação de pessoas,
aumentar o número de pessoas
em casa”, ressaltou o prefeito
sobre os resultados da ação. O
Ministério Público de São Pau-
lo chegou a abrir um inquérito
após denúncias de que a medida
teria dificultado o trânsito até de
ambulâncias.

Novas medidas
A intenção é que as novas

medidas não causem ainda mais
problemas à economia da cida-
de. “Estamos buscando opções
que não restrinjam ainda mais a
atividade econômica”, enfatizou
Covas. Porém, ele disse que ne-
nhuma opção foi descartada,

nem mesmo o lockdown, quan-
do as pessoas são proibidas de
sair de casa para atividades não
essenciais. “Nós estamos nos
aproximando do pico da doença.
A gente vê um número crescen-
te ainda de pessoas sendo atin-
gidas, número de casos confir-
mados e mortes na cidade de
São Paulo. Por essa razão, não
só o lockdown, assim como ou-
tras medidas vêm sendo estuda-
das”, afirmou.

Segundo o secretário muni-
cipal de Justiça, Rubens Rizek,
a prefeitura vai aumentar a fis-
calização, tanto para os estabe-
lecimentos não classificados
como essenciais, que burlam a
quarentena e continuam em fun-
cionamento, quanto para garan-
tir o cumprimento do uso obri-
gatório de máscaras nos que têm
direito a abrir. “Vai crescendo o
número de casos de comércio
que tende a desobedecer à nor-
ma. A gente está aumentando a
fiscalização”. (Agencia Brasil)

M Í D I A S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)

de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo (Bra-
sil). Foi se tornando referência também na Internet, via
www.cesarneto.com  ; no Twitter, via  @CesarNetoReal  ; Email
cesar@cesarneto.com

*
CÂMARA (SP)
Vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento apostam

na suspensão do benefício fiscal concedido às instituições fi-
nanceiras na cidade de São Paulo (voltando aos 5% o que hoje é
alíquota de 2% do ISS). O aumento na arrecadação iria direta-
mente pra ajudar na pandemia COVID-19

*
PREFEITURA (SP)
Lamentando que a maioria da população não auxilia nos dis-

tanciamentos e isolamentos sociais pra não morrer pela COVID-
19, Bruno Covas segue fiscalizando, multando, lacrando e cas-
sando alvarás. Se piorar, pode decretar lockdown (tudo fechado),
como em outras cidades ?

*
ASSEMBLEIA (SP)
Na bancada do REPUBLICANOS (ex-PRB), a voz que não se

cala nas críticas a forma como João Doria (dono do novo PSDB)
faz política é a da deputada Edna Macedo. A irmã do bispo Edir
Macedo (igreja Universal e rede Record tv) não aceita o que ela
chama de ‘votar de olhos fechados’

*
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB) não parece estar preocupa-

do com as denúncias do senador Olímpio (PSL) - que chegaram
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - de que tá havendo
desvios do dinheiro do ‘Orçamento de Guerra’ contra COVID-
19. Tem prefeitos já bem preocupados

*
CONGRESSO (BR)
Câmara dos Deputados e Senado vão fazendo sua média - às

custas do contribuinte brasileiro - no sentido de beneficiar a
maioria dos Estados e municípios, cobrando a fatura nas elei-
ções municipais 2020. Parte da dinheirama não será usada contra
o COVID-19 e sim nas eleições 2020

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Ao aceitar nomear membros dos partidos cujos donos ou só-

cios preferenciais dominam algum tipo de ‘centrão’, ainda que
em cargos do 2º e 3º escalões do governo, Bolsonaro pode até se
livrar de um processo de Impedimento, mas corre o risco de uma
derrota na batalha que jurou combater

*
PARTIDOS
Ainda que nem todos os partidos do chamado ‘centrão’ no

Congresso voltem a receber os mesmos pedaços do bolo que
tiveram com FHC (PSDB), Lula-Dilma (PT) e Temer (MDB), o
que vier do Bolsonaro estará bom demais pra quem perdeu domí-
nios sobre Ministérios e empresas públicas

*
JUSTIÇAS (BR)
Se a covardia muitos congressistas que cometeram crimes

não tivesse esticado dos 70 pros 75 de idade a aposentadoria com-
pulsória do Judiciário e se Ellen Grace e Barbosa não tivessem
se aposentado antes dos 65, como seriam a composição e as po-
líticas interpretativas do Supremo ?

*
HISTÓRIAS (BR)
O hoje senador Collor de Melo renunciou em 1992 pra não

ser Impedido e foi punido com 8 anos de perda dos direitos polí-
ticos, como se tivesse sido cassado. A ex-President(a) Dilma foi
Impedida em 2016, mas não perdeu seus direitos políticos. Am-
bos caíram quando peitaram o Congresso
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Lembre sempre de lavar as mãos

Uruguai reforça
controle de fronteiras

com Brasil para
evitar covid-19

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, decidiu reforçar
o controle nas fronteiras com o Brasil. A preocupação é com a
situação de cidades binacionais e fronteiriças onde existem ca-
sos de covid-19 do lado brasileiro, e não no uruguaio.

Lacalle Pou esteve na quarta-feira (6) no departamento de
Cerro Largo, acompanhado pelo ministro da Defesa, Javier Gar-
cía, e pelo comandante em chefe do Exército, Gerardo Fregossi.
Eles visitaram o destacamento militar localizado na cidade de
Noblía, perto de Aceguá, fronteira com Brasil. As visitas fazem
parte da estratégia de percorrer a fronteira e reforçar as medidas
de controle, colocando autoridades sanitárias permanentemente
nas zonas limítrofes, e desenvolvendo um protocolo preventivo
para proteção da população uruguaia.

“Maior atenção, cautela, cuidado, presença sanitária uruguaia
na fronteira, porque sabemos que existem infecções. O grande
problema é evitar uma infecção maciça para que a capacidade de
saúde do país não fique saturada. Hoje, felizmente, estamos muito
longe dessa saturação”, disse o presidente uruguaio.

O assunto foi tema de uma reunião na terça-feira (5), entre
Lacalle Pou e vários auxiliares, entre os quais o secretário da
Presidência, Álvaro Delgado; o secretário adjunto, Rodrigo Fer-
rés; os ministros do Interior, Jorge Larrañaga, e da Saúde, Daniel
Salinas; o chanceler Ernesto Talvi, e o presidente da Administra-
ção de Serviços de Saúde do Estado, Leonardo Cipriani.

O ministro da Saúde visitou as cidades de Artigas e Bella
Unión para trabalhar na coordenação entre os sistemas de saúde
público e privado do Uruguai e do Brasil. Na última segunda-
feira, a cidade de Rivera foi visitada. Río Branco e Chuy serão
inspecionadas proximamente.

O Uruguai tem seis cidades fronteiriças com acesso a muni-
cípios brasileiros: Rivera (no Uruguai) e Santana do Livramento
(Brasil); Artigas e Quaraí; Río Branco e Jaguarão; Bella Unión e
Barra do Quaraí; Chuy e Chuí; Aceguá e Aceguá.

O presidente deu instruções aos ministros para que aumen-
tem os controles, tanto nas fronteiras formais quanto em rotas
secundárias que são usadas como atalhos para driblar os contro-
les aduaneiros. Lacalle Pou solicitou ainda protocolos e diretri-
zes claras para a população das zonas limítrofes.

Em Santana do Livramento, por exemplo, há 19 casos confir-
mados do novo coronavírus, de acordo com as informações do
governo do Rio Grande do Sul. Já na vizinha Rivera, no lado uru-
guaio, ainda não há nenhum caso registrado, assim como em Ar-
tigas (fronteira com Quaraí, que tem quatro casos e uma morte).

Na Ponte da Concórdia, que liga as cidades de Artigas e Quaraí,
foi instalado um sistema de desinfecção usado durante a febre afto-
sa para os usuários desinfetarem os calçados. Além disso, a tempe-
ratura corporal é monitorada com termômetros infravermelhos.

O Rio Grande do Sul tem, até o momento, 2.030 casos con-
firmados da covid-19 e 83 mortes. A população do estado é de
11, 29 milhões. O Uruguai, que tem apenas 3,5 milhões de habi-
tantes, registra 670 casos da doença e 17 mortes.

Uma das preocupações do governo é com o início da colhei-
ta de cana-de-açúcar, que ocorre no fim de maio na cidade de
Bella Unión. Todos os anos, cerca de 300 brasileiros entram no
Uruguai para trabalhar na colheita da cana. Segundo o secretário
da presidência, há previsão de aplicação de testes e de adoção de
medidas de segurança sanitária, como uso de máscaras faciais e
distanciamento físico.

“Vamos realizar testes maciços para quem chega do Brasil e,
apesar de ainda não estar totalmente decidido, queremos fazer tes-
tes aleatórios durante toda a colheita [da cana]. A capacidade de
nos anteciparmos, em quase em todas as áreas do governo, mas
principalmente na sanitária, é fundamental”, disse Lacalle Pou.

“Queremos trabalhar preventivamente para que haja uma co-
lheita com garantias para os trabalhadores e a população de Bella
Unión. É por isso que estaremos em contato com todos os ato-
res da cadeia, com autoridades locais, sindicatos, empresas, pre-
feitos e autoridades de saúde, para que, juntos, tenhamos as ga-
rantias e controles necessários para uma colheita sem proble-
mas de saúde e sem perigo de infecções em uma área onde não
há casos”, afirmou Álvaro Delgado.

Apesar do Uruguai ter proibido a entrada de estrangeiros, no
contexto da emergência sanitária, os residentes de localidades
que fazem fronteiras com o Brasil são exceção, pois frequente-
mente vivem de um lado e trabalham de outro lado da fronteira.
No Chuí, por exemplo, apenas uma avenida divide o lado brasi-
leiro do uruguaio, sendo uma única cidade, o que dificulta enor-
memente o controle.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Talvi, entrará
em contato com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, para tra-
tar da questão. “Acima de tudo, porque existem casos confirma-
dos no Brasil, e não no Uruguai. Queremos preservar essa situa-
ção”, afirmou Delgado. O secretário ressaltou a conscientiza-
ção dos uruguaios e os rígidos controles sanitários como fator
determinante para que não haja casos de contaminação em cida-
des binacionais. (Agencia Brasil)

Em meio à crise econômica
decorrente da pandemia do novo
coronavírus, o Banco Central
(BC) diminuiu os juros básicos
da economia pela sétima vez se-
guida. Por unanimidade, o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu a taxa Selic para
3% ao ano, com corte de 0,75
ponto percentual. A decisão era
esperada pelos analistas finan-
ceiros.

A decisão do Federal Reser-
ve, Banco Central norte-ameri-
cano, que na semana passada
manteve zerados os juros da
maior economia do planeta,
abriu espaço para a redução adi-
cional. A queda da inflação pro-
vocada pela pandemia do novo
coronavírus também contribuiu
para a decisão.

Com a decisão de quarta-fei-
ra (6), a Selic está no menor ní-
vel desde o início da série his-
tórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até al-
cançar 14,25% ao ano em julho

de 2015. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir os ju-
ros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 6,5% ao ano
em março de 2018, só voltando
a ser reduzida em julho de 2019.

Inflação
A Selic é o principal instru-

mento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Nos 12 meses
terminados em março, o indica-
dor fechou em 3,3%, o menor
resultado acumulado em 12 me-
ses desde outubro do ano passa-
do.

A inflação, que tinha subido
no fim do ano passado por causa
da alta da carne e do dólar, agora
deve cair mais que o previsto por
causa das interrupções da produ-
ção e do consumo provocadas
pela Covid-19.

Para 2020, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) estabe-
leceu meta de inflação de 4%,
com margem de tolerância de
1,5 ponto percentual. O IPCA,
portanto, não poderá superar

5,5% neste ano nem ficar abai-
xo de 2,5%. A meta para 2021
foi fixada em 3,75%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.

No Relatório de Inflação di-
vulgado no fim de março pelo
Banco Central, a autoridade mo-
netária estimava que o IPCA fe-
charia o ano em 2,6%. A proje-
ção, no entanto, ficou defasada
diante da pandemia de covid-19.
De acordo com o boletim Focus,
pesquisa semanal com institui-
ções financeiras divulgada pelo
BC, a inflação oficial deverá fe-
char o ano em 1,97%, mas as
estimativas deverão continuar a
cair nos próximos levantamen-
tos.

Crédito mais barato
A redução da taxa Selic esti-

mula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o con-
sumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No último
Relatório de Inflação, o BC pro-
jetava crescimento zero para a
economia neste ano. No entan-
to, a previsão tinha sido feita

antes do agravamento da crise
provocada pelo coronavírus.

O mercado já projeta cres-
cimento mais baixo. Segundo a
última edição do boletim Focus,
os analistas econômicos preve-
em contração de 3,76% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, soma
dos bens e serviços produzidos
pelo país) em 2020.

A taxa básica de juros é usa-
da nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as de-
mais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Ban-
co Central segura o excesso de
demanda que pressiona os pre-
ços, porque juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam
a poupança. Ao reduzir os juros
básicos, o Copom barateia o cré-
dito e incentiva a produção e o
consumo, mas enfraquece o con-
trole da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de subir. (Agencia
Brasil)

Gasolina vai subir 12% nas
refinarias, informa Petrobras

O valor do litro da gasolina
vai subir, em média, 12% nas
refinarias a partir desta quinta-
feira (7). O preço do óleo die-
sel permanecerá o mesmo. A in-
formação foi divulgada na quar-
ta-feira (6) pela Petrobras.

De acordo com a estatal, no
acumulado do ano o preço da
gasolina se reduziu em 46,6%.
Com este último aumento, o pre-
ço médio do litro da gasolina
para as distribuidoras passou a
ser de R$ 1,02, o que represen-
ta o menor preço praticado des-
de setembro de 2005.

Já o preço médio do diesel
para as distribuidoras é de R$

1,30 por litro, valor desde o dia
27 de abril. Segundo a compa-
nhia, esse é o menor preço pra-
ticado desde o dia 15 de julho
de 2012. No acumulado do ano,
a redução do preço do diesel é
de 44,1%.

Segundo levantamento se-
manal da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), entre os dias
26 de abril e 2 de maio, o preço
médio da gasolina comum no
país foi R$ 3,929. O do diesel
S-500 foi R$ 3,203, o do eta-
nol, R$ 2,667, e o gás de cozi-
nha, R$ 69,79, para o botijão de
13 kg.

Os preços são referentes ao
valor vendido para as distribui-
doras a partir das refinarias. O
valor final ao motorista depen-
derá do mercado, já que cada
posto tem sua própria política de
preços, sobre os quais incidem
impostos, custos operacionais e
de mão de obra.

“Nossa política de preços
para a gasolina e o diesel vendi-
dos às distribuidoras tem como
base o preço de paridade de im-
portação, formado pelas cota-
ções internacionais destes pro-
dutos mais os custos que impor-
tadores teriam, como transpor-
te e taxas portuárias, por exem-

plo. A paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro de
combustíveis é aberto à livre
concorrência, dando às distribui-
doras a alternativa de importar
os produtos”, explicou a estatal.

A companhia ressalta que a
gasolina e o diesel vendidos às
distribuidoras são diferentes dos
produtos no posto de combustí-
veis. São os combustíveis tipo A:
gasolina antes da sua combinação
com o etanol e diesel sem adi-
ção de biodiesel. “Os produtos
vendidos nas bombas ao consu-
midor final são formados a par-
tir do tipo A misturados a biocom-
bustíveis.” (Agencia Brasil)

Pagamento do segundo lote dos
R$ 600 será mais eficiente, diz Caixa

O pagamento do segundo
lote do auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras) será mais eficiente
porque a base de dados da Caixa
Econômica Federal está monta-
da, disse na quarta-feira (6) o
presidente do banco, Pedro Gui-
marães. Segundo ele, o novo ca-
lendário, que será divulgado ain-
da esta semana, terá datas mais
espaçadas para evitar aglomera-
ções nas agências.

“Na segunda parcela, podere-
mos pagar de maneira diferente,
estamos discutindo com o Mi-
nistério da Cidadania uma manei-
ra onde já temos a base de dados.

E a grande maioria das pessoas
terá essa organização com datas
espaçadas, ou seja, não faremos
a forma de pagar [nascidos em]
janeiro e fevereiro em um dia ou
maio e junho em outro dia. Por-
que pagar 20 milhões de pessoas
com conhecimento muito baixo
da questão de tecnologia acabava
gerando demanda muito grande”,
disse Guimarães em coletiva.

Para o presidente da Caixa,
o fato de muitas pessoas ainda
estarem sacando a primeira par-
cela do benefício ocasionou boa
parte das filas nas agências. Se-
gundo ele, isso ocorreu porque
a análise dos cadastros pela Da-

taprev, estatal de tecnologia que
verifica se o beneficiário se en-
quadra nos critérios para rece-
ber o auxílio, ocorreu enquanto
o banco tinha começado a pagar
o benefício, represando o fluxo
de atendimento. Na segunda par-
cela, o problema não se repeti-
rá, disse Guimarães.

“O segundo lote será feito de
maneira muito mais eficiente,
porque já temos a base das pes-
soas que receberão [os pagamen-
tos]. Uma parte relevante do que
a gente estava pagando eram pes-
soas que a gente ia montando
dentro da base de dados. E, para
não esperar um mês para come-

çar a pagar, fomos pagando as
pessoas com os cadastros ainda
sendo analisado”, afirmou.

Redução de filas
Com o fim do saque em di-

nheiro do auxílio emergencial
para quem não tinha conta ban-
cária, as filas nas agências, in-
formou Guimarães, diminuíram
consideravelmente de terça-fei-
ra (5) para quarta-feira. De 27 de
abril até a ultima terça-feira, os
beneficiários puderam sacar o
primeiro lote em espécie nas
agências da Caixa, em casas lo-
téricas (onde elas estiverem fun-
cionando) e em corresponden-
tes bancários. (Agencia Brasil)

Pandemia e dólar acentuam crise
do setor de veículos importados

As quinze marcas filiadas à
Abeifa – Associação Brasileira
das Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Auto-
motores, com licenciamento de
750 unidades, anotaram em abril
último queda de 64,1% em rela-
ção a março, quando foram ven-
didas 2.090 unidades importa-
das. Ante abril de 2019, quando
foram comercializadas 2.950
unidades, a retração foi de
74,6%. Com esses resultados, o
primeiro quadrimestre do ano
fechou com queda de 24,2%:
7.915 unidades contra 10.446
emplacamentos de veículos im-
portados.

“Como já era esperado, com
o mês completo sob impacto da
pandemia e da valorização do dó-
lar em 37% no ano, fechamos
abril com quedas drásticas tanto
em unidades importadas como
nacionais. O cenário de nosso
setor, nos últimos dois meses,
nos mostra que corremos sério
risco de desestruturação total da
rede de concessionárias. Por
isso, no último dia 17 de abril,
protocolamos junto à Secretaria
Geral de Presidência da Repú-

blica ofício por meio do qual so-
licitamos medidas emergenciais
em favor do setor, que teme pa-
ralisação total de suas atividades
de comercialização de veículos
novos e usados, de autopeças e
também de prestação de servi-
ços de pós-vendas, nos próximos
meses, caso não vislumbre inter-
ferência imediata do Governo
Federal”, declara João Henrique
Oliveira, presidente da Abeifa.

O pleito da entidade contem-
pla medidas emergenciais como
a redução da alíquota do impos-
to de importação, atualmente de
35% para 20% e redução tam-
bém do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), incidente
sobre os veículos automotores
importados, a fim de estimular
o consumo, observando o prin-
cípio da isonomia, de forma que
as alíquotas aplicáveis sejam as
mesmas estabelecidas para os
veículos de produção nacional.

Além disso, a entidade soli-
cita disponibilidade, de forma
rápida e acessível, de linha de cré-
dito para o capital de giro, junto
ao BNDES, Caixa Econômica
Federal e Banco do Brasil, das

empresas importadoras, seus for-
necedores de autopeças e suas
redes de concessionárias e a sus-
pensão, de no mínimo 120 dias,
dos prazos de pagamentos de to-
dos os tributos federais adminis-
trados pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.

Na avaliação de João Henri-
que Oliveira, presidente da Abei-
fa, “as 15 marcas associadas à
entidade são responsáveis por
uma rede de concessionárias com
450 pontos de atendimento em
todo o País, com geração de em-
pregos da ordem de 17,5 mil pos-
tos de trabalho. Trata-se de um
setor responsável pela comple-
mentariedade de produtos, pelo
balizamento de preços de veícu-
los automotores em relação aos
demais mercados internacionais
e por trazer ao País as principais
tecnologias veiculares. Por esse
princípio, o setor não pode desa-
parecer. Precisamos dessas me-
didas emergenciais. Com exce-
ção da redução da alíquota do
imposto de importação, que deve
chegar a 20%, o equivalente à
TEC - Tarifa Externa Comum do
Mercosul, as demais medidas

seriam por tempo determinado e
isonômicas aos produtos aqui fa-
bricados”.

Produção local  – Entre as
associadas à Abeifa, que também
têm produção nacional, BMW,
CAOA Chery, Land Rover e Su-
zuki fecharam abril último com
704 unidades emplacadas, total
que representou queda de 74,1%
em relação a março de 2020,
quando totalizaram 2.713 unida-
des, e também retração a abril de
2019, de 72,3% (2.546 unida-
des). No acumulado do primeiro
quadrimestre do ano, a produção
nacional das associadas à entida-
de significou baixa de 5%: 8.846
unidade emplacadas este ano con-
tra 9.308 veículos em 2019.

Participações – Em abril
último, ao considerar somente
os veículos importados por as-
sociadas à entidade – total de
750 unidades -, o setor signifi-
cou marketshare de apenas 1,4%.
Com 1.454 unidades licenciadas
(importados + produção nacio-
nal), a participação das associa-
das à Abeifa foi de 2,8% do mer-
cado total de autos e comerci-
ais leves (51.362 unidades).
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Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marcio Alexandre Hirata CPF: 196.737.588-75, que Fundação de Rotarianos
de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Granja
Vianna) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 8.837,04 (Setembro/
2018), representada pela Nota Promissória nº 14.646, decorrente da prestação de serviços educacionais.
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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2020. 07 e 08/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036623-53.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Débora Dias Monteiro Simão CPF: 125.992.038-05, que Associação de
Ensino Sir Isaac Newton CNPJ: 06.974.189/0001-08 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 17.423,08 (Dezembro/2017), representada pelo Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes em 26 de novembro de 2014. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
11 de março de 2020. 07 e 08/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1042993-11.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILBERTO PEREIRA DE LUCENA, Brasileiro,
Casado, Administrador, RG 01075148412, CPF 660.217.074-00, com endereço à Rua Cataquena, 96, Parque
Regina, CEP 05774-210, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fernanda
Medina Ghisloti Epp, alegando em síntese que é credora na quantia de R$ 6.504,73, tendo em vista que o
requerido adquiriu acessórios para carro e pagou com cheques que não foram compensados por falta de
fundos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta ou efetue o pagamento do débito. Não sendo embargada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril
de 2020. 07 e 08/05

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
ISEC SECURITIZADORA S.A.  (“Securitizadora”) rerratifi ca o Edital de Convocação publicado no jornal ”O Dia SP”, 
edições dos dias 29 e 30 abril e edição única de 01 a 04 de maio de 2020 para tão somente excluir o item (ii) da Ordem 
do Dia daquele edital (“Edital”), permanecendo inalterados todos os demais itens da Ordem do Dia constantes do Edital. 
A 1ª convocação da referida Assembleia Geral de Titulares de CRA será realizada no dia 14/05/2020, às 10:00h, de forma 
remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de 
conexão via internet, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção 
ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 
06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, com o objetivo de 
preservar a saúde dos investidores e demais participantes. A assembleia será realizada por videoconferência, cujo 
endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente 
poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação, para os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções. Reforçamos que o link 
para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o 
Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, 
atas de eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails: assembleias@
pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na assembleia 
por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do 
outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação 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 fi rma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão do 
cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que 
seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação 
e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br com no 
mínimo 03 (três) Dias Úteis de antecedência em relação à data de realização da assembleia.

São Paulo, 05 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

Indústria Química Kimberlit Ltda.
CNPJ/ME nº 61.167.060/0001-98 – NIRE 35.208.801.226

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares das Notas Promissórias
Comerciais de todas as Séries da Primeira Emissão Pública 

de Notas Promissórias Comerciais
Ficam convocados os Senhores titulares das notas promissórias comercias em circulação da 1ª Emissão de 34 Notas 
Promissórias Comerciais, em 8 Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Indústria 
Química Kimberlit Ltda. (“Titulares das Notas Comerciais”, “Notas Comerciais”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente) 
a reunirem-se em primeira convocação, em Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais (“AGN”), nos termos da 
Cláusula 14 das cártulas emitidas em 02/12/2019 (“Cártulas”), a ser realizada no dia 25/05/2020, às 10:00 horas, de forma 
digital e remota (conforme instruções abaixo), considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do 
COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como à Instrução 
Normativa do Ministério da Economia, DREI nº 79, de 14/04/2020, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. 
Declarar, ou não, o vencimento antecipado das Notas Comerciais, em decorrência do descumprimento, pela Emissora, 
da obrigação de enviar o “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Primeiro Aditamento”) 
devidamente registrado nos cartórios competentes ao Agente Fiduciário no prazo estabelecido na Cláusula 2.1, item (a) do 
Instrumento de Garantia (conforme definido nas Cártulas); 2. Em caso de não declaração do vencimento antecipado das 
Notas Comerciais em virtude do descumprimento do item 1 acima, declarar, ou não, o vencimento antecipado das Notas 
Comerciais, em decorrência de descumprimento, pela Emissora, do Índice Financeiro, conforme previsto na cláusula 13.2, 
item (xviii) das Cártulas, apurado com base nas demonstrações financeiras da Emissora referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; e 3. A autorização para o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, celebrar todos os 
documentos e realizar demais atos necessários para o cumprimento integral da deliberação acima, caso aprovada. Os 
Titulares das Notas Comerciais deverão se apresentar antes do horário indicado para o início da AGN, com os seguintes 
documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe 
profissional oficialmente reconhecidas); (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem 
a representação do titular de Notas Promissórias e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (c) 
quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na AGN, obedecidas 
as condições legais e documento de identificação com foto do procurador, bem como o boletim de voto com a devida 
orientação de voto do Titular de Notas Promissórias. Em atenção à Instrução Normativa do Ministério da Economia, DREI nº 
79, de 14/04/2020, os Titulares das Notas Comerciais, ou seus representantes, que pretendam participar da AGN digital, 
poderão fazê-lo através de plataforma digital a ser informada pela Emissora até 24 horas antes da AGN, para os Titulares das 
Notas Comerciais que tiverem encaminhado os documentos de representação ou orientação de voto até 30 minutos antes 
do horário da assembleia cópia digital de seus documentos pessoais ou, na hipótese de mandatário, os documentos aptos 
a demonstrar sua regular e válida representação, conforme informado acima, para os endereços eletrônicos da Emissora 
(controladoria@kimberlit.com; daniela.marangon@kimberlit.com) e do agente fiduciário (assembleias@prentagonotrustee.
com.br), sob pena de não ter sua presença computada nos quóruns de instalação e deliberação da AGN. A Emissora e o 
Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Titulares das Notas Comerciais no ínterim da 
presente convocação e da AGN. São Paulo, 05/05/2020. Indústria Química Kimberlit Ltda. (06, 07 e 08/05/2020)

Usina Açucareira Furlan S/A
CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a rea-
lizar-se no dia 14/05/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), km 

sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: (i) aprovação pela assembleia para a realização de ope-
-

-

aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação da 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009738-24.2019.8.26.0009. A MM. Juíza de Direito da I3 Vara Cível, do Foro Regional 
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo,Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARDOSO VEÍCULOS LTDA, CNPJ 00.856.654 
/0001-1l, com endereço à Avenida ProfessorLuiz Ignacio Anhaia Mello, 5000, Jardim Independencia, CEP 03294-100, São Paulo - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Alexandre Jamas de Castro, alegando em síntese: Trata-se de cumprimento de sentença da ação 
Monitória proposta por Alexandre Jamas de Castro, ora EXEQUENTE em face da Cardoso Veículos Ltda., ora EXECUTADA, a qual foi julgada procedente 
para declarar constituído, de pleno direito, em título executivo extrajudicial, o crédito oriundo dos cheques no valor total original de R$ 32.100,00 (Trinta e 
dois mil e cem Reais) Em razã.o do julgamento, a EXECUTADA foi condenada à pagar a quantia de R$ 32.100,00 (Trinta e dois mil e cem reais), acrescido 
de correção monetária a partir da data de emissão de cada cheque e juros de mora de 1% (um por cento) a partir, também, da data de emissão de cada 

montante devido atualizado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIIVIAÇÃO, por EDITAL, para que, nos termos 
do inciso IV do § 2° do art. 513 do CPC, pague o débito atualizado até a data do efetivo depósito (R$ 144.139,27 - 17/10/2019), no prazo de 15 dias, sob 
pena de multa de 10%, nos moldes do art. 523 do CPC, honorários advocatícios para esta fase em 10%, confom1e§ 1º do referido artigo. Será o presente 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1013872-34.2015.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Aguinaldo  
Baniga da Costa - ME, CNPJ 07.754.436/0001-75, que Marcos Antônio Saragioto, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, tendo 

de letras e títulos de São Paulo, para que seja realizada a baixa do protesto nº1 150-06/10/2015-20, referente ao cheque nº 000565, emitido 

após os 30 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2020.                                                   B - 06 e 07

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 9ª, 10ª e 11ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 9ª, 10ª e 11ª Série da 1ª Emissão da 
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), a PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em 
primeira convocação em 01 de junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da 
plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora 
conforme instruções abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e votação, nos termos 
do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras 
do Patrimônio Separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 
exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do 
COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem 
como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos 
Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço 
eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de 
comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente 
seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@
isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de 
representação: 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 fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado 
de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada em primeira convocação, com a presença de 
Titulares de CRA que representem, no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos 
termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão de CRA das 9ª, 10ª e 11ª 
Séries da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”). Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos 
termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio 
Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia em referência 
não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser publicada oportunamente, conforme o caso, em 
virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. 

São Paulo, 04 de maio de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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 7ª e 8ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 7ª e 8ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares de CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação 
em 26 de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada 
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado 
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do patrimônio 
separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 7ª e 8ª Séries da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a 
situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 
de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 
de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será 
realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que 
somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios 
de representação, com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada 
para a realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente 
Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos 
do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares de CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida 
por instrumento público ou particular, com fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado. A AG será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 8.2.1, 
e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, caso necessário. Ficam os 
senhores Titulares de CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que 
as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente 
aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser 
publicada oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA

São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da 
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação em 27 
de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comu-
nicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora conforme instruções abaixo, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a)  Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instru-
ção CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos 
CRA, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 
Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG 
será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado 
oportunamente pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que so-
mente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de 
representação com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a 
realização da AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (as-
sembleias@pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: 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 fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do ou-
torgado. A AG será instalada em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no míni-
mo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de Securiti-
zação de Créditos do Agronegócio para Emissão de CRA da 1ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitiza-
ção”). Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, 
uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automa-
ticamente aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser 
publicada oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.

São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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 4ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 4ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em primeira convocação 
em 28 de maio de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma unifi cada 
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora conforme instruções 
abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do patrimônio 
separado dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação 
de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março 
de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março 
de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será realizada de 
forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente 
pela Emissora, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão 
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, 
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da 
AG, para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@
pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: 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 fi rma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A 
AG será instalada em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 12.4 do Termo de Securitização.  
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez 
que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não contém ressalvas, serão consideradas automaticamente 
aprovadas, caso a Assembleia em referência não seja instalada em primeira e em segunda convocação, a ser publicada 
oportunamente, conforme o caso, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.

São Paulo, 04 de maio de 2020.
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1000557-50.2017.8.26.0009 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial  
Duplicata Exequente: Cepel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda Executado :Luiz Carlos Carvalho Rosa 
FAZ SABER à LUIZ CARLOS CARVALHO ROSA, inscrito no CPF/MF sob o nº CNPJ nº 142.535.948-59, que lhe foi proposta 
Ação de Execução de título extrajudicial, em curso perante a 2ª VaraCível - Foro Regional IX - Vila Prudente da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo, sob o nº.1000557-50.2017.8.26.0009, ação proposta por parte de CEPEL COMÉRCIO DE 
PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 47.023.981/0001-56, alegando, em síntese: sercredora da 
quantia inicial de R$8.114,70(oito mil,cento e quatorze reais e setenta centavos),relativo a NF39567/2, vencimento 04/06/2014, 
NF 39567/1-vencimento 28/05/2014,NF 39576/3-vencimento11/06/2014,NF 39263/1-vencimento 21/05/2014,NF 38758/1-ven-
cimento 07/05/2014,valor este que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.Assim,encontrando-se o Réu em lugar 
incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e da decisão para, 
noprazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 8.114,70 (oito mil, cento e quatorze reais e setenta centavos), 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honoráriosadvocatícios da parte exequente 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito,conforme pedido inicial. Caso a executada efetue o 
pagamento no prazo acima assinalado, os honoráriosadvocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, §1º, do CPC), que 
fluirá após o decurso do prazo dopresente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1024537-
15.2015.8.26.0100 ( USUC 287 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Giovana de Abreu Sampaio Fakhoury Garreau ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Santa Madalena, nº 267, apartamento nº 103 no 10º andar, 
2º Subdistrito - Liberdade - São Paulo / SP, com área de 66,76 m², contribuinte n° 009.069.0073-5, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei.   [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1027195-73.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) JOÃO LOPES DE SANTIAGO, CPF 043.490.408-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Sérgio Beu e Maria de Fátima Beu, objetivando a outorga da escritura definitiva do prédio e terreno 
à Av Cel. Octaviano de Freitas Costa 207, antiga Avenida Copacabana, lote nº30-A e parte do lote 30-B, Veleiros, Capela do 
Socorro, contribuinte 093.023.0003-1, matrícula 89.376, 11ºCRI/SP, devidamente quitado. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2020.                [07,08] 

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 31ª VARA CÍVEL - Praça
João Mendes s/nº - 11º andar - salas nº 1115/1117 - Centro - CEP01501-900 -
Fone: 2171-6218 - São Paulo-SP - E-mail : sp31cv@tjsp. jus.br -  EDITAL  de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1006718-94.2017.8.26.0100 - O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) DÉBORA ARAUJO DA SILVA (empresário individual), nome fantasia
de VITANO VIDROS COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS (CNPJ. 19.268.037/
0001-23) que ITIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. lhe
move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a rescisão do contrato para
colocação de caixilhos de alumínio de vidros temperados no imóvel localizado
na Rua Cerro Corá, nº 1751, nesta Capital; a condenação da ré na devolução do
valor recebido indevidamente, no total de R$78.161,50, a ser corrigido, além das
perdas e danos a serem apurados, tudo acrescido de juros, custas, honorários
e demais cominações, face ao descumprimento das obrigações, pois realizou
apenas 27,41% dos serviços. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2020

07 e  08/05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 42ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº -

14º andar - salas nº 1413/1409 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11) -  São
Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20
dias. Proc. nº 0006418-47.2020.8.26.0100. A Dra. RENATA MARTINS DE CAR-
VALHO, MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Capital, na forma da lei. FAZ SABER a CARMEN SYLVIA FONTES
RORIGUES (RG e CPF ignorados), atualmente em lugar incerto e não sabido,

que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA mo-
vido pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CORESMA, fica INTIMADA, para, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$24.983,29 (janeiro/
20202) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉS-
CIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015),
os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o

feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independen-
temente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO. Será o
presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 27 de abril de 2020.

07 e  08/05
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Baluarte S/A Participação – CNPJ/ME nº 61.688.131/0001-06 – NIRE 35.300.043.472
Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Companhia a reunirem em sua sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1571, 
5º andar, São Paulo-SP, no dia 18 de maio de 2020, às 11h00, a se reunirem em AGOE, a fim de deliberarem: a) Exame, 
discussão e votação do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas dos exercícios encerrados 
no período de 2015 a 2019; b) Reeleição de Diretoria; c) Outros assuntos de interesse social. Acham se à disposição do Srs. 
Acionistas na sede da Companhia, os documentos a que refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios 
findos em 31/12/2015, 2016, 2017, 2018, e, 2019. São Paulo, 04/05/2020. A Diretoria. (06, 07 e 08/05/2020)

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos
CNPJ/MF: 58.317.751/0001-16 - NIRE: 35.300.117.441

Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 14 de maio de 2020, às 10:00 horas, na 
sede social da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1400, Cj 92, Água Branca, CEP 05001-903, a fim de deliberarem sobre: 1. Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) o Relatório da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras 
da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; b) a proposta dos administradores para 
a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; c) a reeleição dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia; e d) a remuneração global anual dos administradores para o exercício social 
de 2020. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) inclusão dos CNAE’s de Transportes na filial inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 58.317.751/0007-01; b) a ratificação de atos praticados por Diretores e procuradores da Companhia; c) a consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, e; d) outros assuntos de interesse da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas 
deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme 
o caso: (i) documento de identidade e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a representação legal; 
e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade do 
procurador e, conforme o caso, atos societários pertinentes. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no depar-
tamento financeiro da Companhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos específicos a serem apreciados na 
Assembleia e referidos nesta convocação.

São Paulo, 04 de maio de 2020.
Helio de Athayde Vasone - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIASPROCESSO 
Nº 1000259-53.2020.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de 
Oliveira Franco, na forma da Lei, etc.Faz saber a B.M.B 
Distribuidora de Livros Ltda., que Marusa Pereira da Silva 
ajuizou ação Consignatória, objetivando seja julgada 
procedente, autorizando o depósito em consignação no 
valor de R$322,37 (jan/2020). Estando o réu em lugar 
ignorado, expede-se edital de citação, para em 15 dias a 
fluir do prazo supra, contestar a ação ou levantar a quantia 
depositada, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                 [07,08] 

Imobiliária 508 do Brasil
Projetos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 12.069.736/0001-03 - NIRE 35.224.350.641
Extrato da Ata da Reunião dos Sócios 

Quotistas de 05.05.2020
Data, hora, local: 05.05.2020, 9h, na sede, Avenida 
Nações Unidas n° 12.901, 6° andar, Torre Norte, São 
Paulo/SP. Mesa: Manoel Pereira da Silva Neto - 
Presidente, Adriana Shimada - Secretária. Presença: 
Sócios quotistas. Deliberações aprovadas: 1) 
Redução do capital social, de R$ 278.312.669,00, para 
o valor de R$ 267.312.669,00, por meio de reembolso 
de quotas no valor de R$ 11.000.000,00 à sócia 
quotista Rouxinol, LLC. 2) Pagamento do reembolso 
em dinheiro à sócia quotista Rouxinol, LLC. Na 
presente data os sócios quotistas promoverão a 
alteração do contrato social consignando o novo valor 
do capital social. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 05.05.2020. Rouxinol, LLC e Rouxinol Brazil, 
LLC ambas por Manoel Pereira da Silva Neto.

Edital
André de Azevedo Palmeira, 1º Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de São Bernardo do Campo, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos dos parágrafos 4º e 13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73. 
FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita nesta Serventia o PROCEDIMENTO DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, apresentado por Eda Fioretto Perez, brasileira, viúva, do lar, RG nº 2.102.219-7-SSP/
SP, CPF nº 135.285.078-88, residente e domiciliada na Rua Paulino Corado, no 92, apartamento 51-A, Jardim Santa 
Tereza, Jundiaí/SP, protocolado sob o nº 521.996, que tem como objeto os apartamentos nºs 01, 02 e 03, no 1º andar 
ou 2º pavimento, do “Edifício Dinda”, localizados na Rua Dom Luiz, nº 226, nesta cidade, objetos das Transcrições nºs 
16.603, 16.604 e 16.605, desta Serventia, que a modalidade de usucapião pretendida pelos requerentes é a de Usuca-
pião Ordinário, declarando que, em decorrência de sucessão da posse, estão na posse do imóvel por mais de 55 anos, e 
que consta como proprietária tabular dos referidos imóveis Bolpedra S/A Comércio e Indústria. FAZ SABER ainda, que o 
presente EDITAL é feito para que terceiros eventualmente interessados manifestem-se, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 
contar da publicação, ressalvado ainda aos terceiros interessados a possibilidade de manifestação até 15 (QUINZE) DIAS 
após o decurso do prazo (nos termos do item 418.21.1, Capítulo XX, das NSCGJSP), acerca do procedimento de usucapião 
extrajudicial mencionado, devendo a manifestação ser apresentada por escrito neste Registro de Imóveis, situado na 
Rua Alferes Bonilha, nº 593, Centro, em São Bernardo do Campo, em dia útil e horário das 9:00 às 16:00 horas; ficando 
cientes de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital será afixado nesta Serventia, no lugar público e de costume, e publicado em 
jornal local de grande circulação, ou em veículo de circulação eletrônica (item 418.21, Capítulo XX, das NSCGJSP), por 
duas vezes, pelo prazo de 15 dias cada um. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, aos 
18 de março de 2020. Eu, André de Azevedo Palmeira), 1º Oficial de Registro de Imóveis, fiz digitar , subscrevo e assino.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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STF: estados e
municípios podem

restringir locomoção
sem aval federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (6)
que estados e municípios não precisam do aval do governo federal
para estabelecer medidas restritivas de locomoção intermunicipal e
interestadual durante o período da pandemia do novo coronavírus.

No julgamento, por maioria de votos, os ministros suspenderam
parte da Medida Provisória (MP) 926, editada pelo presidente Jair
Bolsonaro em meio à situação de calamidade pública provocada
pelo contágio da doença.

Antes da decisão, a medida estabelecia que decisões de gover-
nadores e prefeitos que determinem a restrição de locomoção deve-
riam ser condicionadas à fundamentação técnica da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão do governo federal.

Apesar de dispensar o aval do governo federal para decretação
das medidas, o STF definiu que não pode ocorrer a restrição à circu-
lação de produtos e serviços essenciais definidos. Os atos que fo-
ram assinadas pelos prefeitos e governadores também deverão es-
tar amparados em recomendações técnicas das autoridades locais.

O julgamento foi motivado por uma ação da Rede
Sustentabilidade contra as regras da MP. (Agencia Brasil)
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Balanço patrimonial
Controladora Consolidado

Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 20.332 19.737 89.186 81.920
Caixa e equivalentes de caixa 6.154 5.149 50.782 37.726
Contas a receber de clientes - - 37.313 40.270
Tributos a recuperar 86 60 489 401
Dividendos a receber 14.092 14.513 - -
Outros ativos - 15 602 3.523
Não circulante - - 37.461 35.150
Realizável a longo prazo
Fundo de liquidez - Conta reserva - - 37.123 34.811
Outros ativos - - 338 339
Investimentos 425.744 438.328 - -
Imobilizado - - 1.109.579 1.163.424
Intangível - - 39.944 41.138

425.744 438.328 1.149.523 1.204.562
Total do ativo 446.076 458.065 1.276.170 1.321.632

Demonstração do resultado abrangente
Controladora 

e Consolidado
2019 2018

Lucro líquido do exercício 1.095 50.328
Total do resultado abrangente do exercício 1.095 50.328

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante 16.400 18.492 85.993 87.271
Empréstimos e financiamentos 2.937 2.774 58.200 58.738
Fornecedores 20 6 4.134 1.497
Tributos a recolher 1 12 2.692 5.227
Partes relacionadas - - 913 -
Provisão de ressarcimento - - 310 -
Provisões - - 6.055 6.055
Dividendos a pagar 13.442 15.700 13.442 15.700
Outros passivos - - 247 54
Não circulante 108.290 104.020 868.791 898.808
Empréstimos e financiamentos 108.290 104.020 821.817 868.177
Tributos a recolher - - 6.398 6.397
Provisão de ressarcimento - - 14.443 -
Provisões - - 26.133 24.234
Total do passivo 124.690 122.512 954.784 986.079
Patrimônio líquido 321.386 335.553 321.386 335.553
Capital social 278.467 278.467 278.467 278.467
Reserva legal 3.799 3.743 3.799 3.743
Reserva de lucros 39.120 53.343 39.120 53.343
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 446.076 458.065 1.276.170 1.321.632

Ventos de São Vicente Participações Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 15.674.478/0001-74

Relatório da Adminstração - 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 31/12/2019 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, 07 de maio de 2020. A Diretoria.

Demonstração das mutações do patrimônio líqu ido
Reserva de lucros

Lucros acumulados Patrimônio líquidoCapital social Reserva legal Retenção
Em 1º/01/2018 278.467 1.227 17.485 - 297.179
Lucro líquido do exercício - - - 50.328 50.328
Total do resultadoabrangente do exercício - - - 50.328 50.328
Destinação do lucro do exercício
Constituição de reserva legal - 2.516 - (2.516) -
Dividendos obrigatórios mínimos - - - (11.954) (11.954)
Retenção de lucros - - 35.858 (35.858) -
Total de contribuições e distribuições aos acionistas - 2.516 35.858 - 38.374
Em 31/12/2018 278.467 3.743 53.343 - 335.553
Lucro líquido do exercício - - - 1.095 1.095
Total do resultado abrangente do exercício - - - 1.095 1.095
Dividendos adicionais distribuídos - - (15.000) - (15.000)
Destinação do lucro do exercício
Constituição de reserva legal - 56 - (56) -
Dividendos obrigatórios mínimos - - - (262) (262)
Retenção de lucros - - 777 (777) -
Total de contribuições e distribuições aos acionistas - 56 (14.223) - (14.167)
Em 31/12/2019 278.467 3.799 39.120 - 321.386

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro antes do IR e da CS 1.095 50.392 8.718 61.398
Ajustes de itens que não representam
 alteração de caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização - - 58.315 57.880
Juros de empréstimos 
 e financiamentos 10.254 9.717 75.329 80.246
Apropriação dos custos de captações 58 301 1.372 1.153
Equivalência patrimonial (11.575) (61.106) - -
Baixa de investimento 10 - - -
Provisão de ressarcimento - - 14.753 -
Ajuste a valor presente de
 desmobilização de ativos - - 1.899 3.357

(158) (696) 160.386 204.034
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes - - 2.957 (13.941)
Tributos a recuperar (26) (53) (88) 13
Demais créditos e outros ativos 15 - 2.922 2.998
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores 14 (32) 2.637 (50.436)
Tributos a recolher (11) (12) (2.797) 1.470
Partes relacionadas - - 913 -
Demais obrigações e outros passivos - - 193 (4.042)
Caixa proveniente das
 (aplicado nas) operações (166) (793) 167.123 140.096
Juros pagos sobre empréstimos
 e financiamentos (5.879) (5.226) (69.076) (46.606)
IR e CS pagos - (89) (7.360) (10.439)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa líquido proveniente das (apli-
 cado nas) atividades operacionais (6.045) (6.108) 90.687 83.051
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos em conta reserva - - (2.312) (34.811)
Aquisição de imobilizado - - (3.185) (8.885)
Aquisição de intangível - - (91) -
Dividendos recebidos 25.170 7.032 - -
Aumento de capital em investida (600) - - -
Caixa líquido proveniente das (aplicado
 nas) atividades de investimento 24.570 7.032 (5.588) (43.696)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de recursos - - - 36.567
Liquidação de empréstimos
 e financiamentos - - (54.523) (446.193)
Adições dos custos de captações - - - (2.597)
Pagamento de dividendos (17.520) (2.081) (17.520) (2.081)
Redução de capital social 
 a pagar aos acionistas - - - (215.247)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de financiamentos (17.520) (2.081) (72.043) (629.551)
Acréscimo (decréscimo) em
 caixa e equivalentes de caixa 1.005 (1.157) 13.056 (590.196)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.149 6.306 37.726 627.922
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 6.154 5.149 50.782 37.726

Demonstração do resultado
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita líquida da venda de energia - - 178.697 253.760

Custo da geração de energia - - (90.034) (104.133)

Lucro bruto - - 88.663 149.627
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (176) (607) (4.797) (6.357)

Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas (10) - 490 (1.203)

(186) (607) (4.307) (7.560)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro (186) (607) 84.356 142.067
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 11.575 61.106 - -

11.575 61.106 - -
Resultado financeiro líquido (10.294) (10.107) (75.638) (80.669)
Receitas financeiras 78 252 4.375 5.668

Despesas financeiras (10.372) (10.359) (80.013) (86.337)

Lucro antes do IR e da CS 1.095 50.392 8.718 61.398
IR e CS: Correntes - (64) (7.623) (11.070)

Lucro líquido do exercício 1.095 50.328 1.095 50.328
Quantidade média ponderada
 de ações - Milhares 278.466 278.466 278.466 278.466

Lucro básico e diluído por lote
 de mil ações, em reais 3,93 180,73 3,93 180,73

Demonstração do valor adicionado
Controladora Consolidado

Receitas 2019 2018 2019 2018
Venda de energia - - 187.727 264.773

Outras receitas operacionais - - 500 -

- - 188.227 264.773
Insumos adquiridos de terceiros
Compra de energia elétrica - - (2.782) (21.462)

Serviços de terceiros e outros (186) (607) (30.908) (28.169)

(186) (607) (33.690) (49.631)
Valor adicionado bruto (186) (607) 154.537 215.142
Depreciação e amortização - - (58.315) (57.880)

Valor adicionado líquido produzido (186) (607) 96.222 157.262
Valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial 11.575 61.106 - -

Receitas financeiras 78 252 4.375 5.668

11.653 61.358 4.375 5.668
Valor adicionado total a distribuir 11.467 60.751 100.597 162.930
Distribuição do valor adicionado
Encargos regulamentares - - - -

Taxa de fiscalização dos serviços
 de energia elétrica - TFSEE - - 632 -

- - 632 -
Impostos e contribuições
Federais - 64 14.918 22.083

Estaduais - - 1.103 -

- 64 16.021 22.083
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 10.372 10.359 80.013 86.337

Aluguéis e arrendamentos - - 2.836 4.182

10.372 10.359 82.849 90.519
Remuneração de capitais próprios
Constituição de reserva legal 56 2.516 56 2.516

Dividendos 262 11.954 262 11.954

Lucros retidos 777 35.858 777 35.858

1.095 50.328 1.095 50.328
Valor adicionado distribuído 11.467 60.751 100.597 162.930

Diretoria
Frederico Ferreira Sarmento - Diretor
Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador
Antonio dos Santos Entraut Junior 

CRC 068461/O-1 “S” SP

Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
CNPJ nº 16.603.346/0001-14

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 31/12/2019 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, 07 de maio de 2020. A Diretoria.

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 31.603 34.047 166.499 151.836
Caixa e equivalentes de caixa 125 268 82.444 60.561
Fundo de liquidez - Conta reserva – – 5.472 4.824
Contas a receber de clientes – – 75.844 85.284
Tributos a recuperar 254 251 1.282 941
Dividendos a receber 31.224 33.515 – –
Outros ativos – 13 1.454 226
Não circulante 9 – 39.714 58.343
Fundo de liquidez - Conta reserva – – 39.698 58.336
Outros ativos 9  – 16 7
Investimentos 713.137 730.385 – –
Imobilizado 18 18 1.597.573 1.672.663
Intangível  – – 581 659

713.155 730.403 1.598.154 1.673.322
Total do ativo 744.767 764.450 1.804.367 1.883.501

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das
  atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro (prejuízo) antes do
  IR e da CS (18.373) (3.145) (7.509) 8.315
Ajustes de itens que não representam 
  alteração de caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização – – 75.349 74.932
Juros de empréstimos e 
  financiamentos 17.003 17.398 116.396 138.712
Apropriação dos custos 
  de captações 302 258 6.124 4.227
Ajuste a valor presente de 
  desmobilização de ativos – – 7.695 1.737
Provisão de ressarcimento – – 20.959 12.798
Baixa de imobilizado – – 223 2.284
Equivalência patrimonial 728 (12.516)   – –

(340) 1.995 219.237 243.005
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes – – 9.440 (322)
Tributos a recuperar (3) 6 (341) (437)
Demais créditos e outros ativos 4 56 (1.240) 1.164
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores 101 624 3.595 3.388
Tributos a recolher 1 – (1.613) (2.090)
Partes relacionadas 2.697 – 1.468 –
Demais obrigações e outros
  passivos – – 331 (1.117)
Caixa proveniente 
  das operações 2.460 2.681 230.877 243.591

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida da venda 
  de energia – – 253.505 290.259
Custo da geração de energia – – (130.167) (128.405)
Lucro bruto – – 123.338 161.854
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (116) (644) (7.800) (18.122)
Outras receitas operacionais – 6.199 – 6.208

(116) 5.555 (7.800) (11.914)
Lucro (prejuízo) operacional
  antes do resultado financeiro (116) 5.555 115.538 149.940
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial (728) 12.516 – –

(728) 12.516 – –
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 8 11 7.780 6.383
Despesas financeiras (17.537) (21.227) (130.704) (148.008)

(17.529) (21.216) (123.047) (141.625)
Lucro (prejuízo) antes
  do IR e da CS (18.373) (3.145) (7.509) 8.315
Imposto de renda e contribuição social
Correntes – – (10.864) (11.460)
Prejuízo do exercício (18.373) (3.145) (18.373) (3.145)
Quantidade média ponderada
  de ações - Milhares 575.000 575.000 575.000 575.000
Prejuízo básico e diluído por
  lote de mil ações, em reais (0,03) (0,01) (0,03) (0,01)

Capital 
social

Reserva de lucros Prejuízos 
acumulados TotalCapital a integralizar Reserva legal Retenção

Em 1º de janeiro de 2018 590.500 (15.500) 1.609 22.932 – 599.541
Prejuízo do exercício (3.145) (3.145)
Absorção da reserva de lucros com o prejuízo do exercício – – – (3.145) 3.145 (3.145)
Total de contribuições e distribuições aos acionistas –  – – (3.145) – –
Em 31 de dezembro de 2018 590.500 (15.500) 1.609 19.787 – 596.396
Prejuízo do exercício (18.373) (18.373)
Absorção da reserva de lucros com o prejuízo do exercício – – – (18.373) 18.373 –
Total de contribuições e distribuições aos acionistas – – – 18.373 – (18.373)
Em 31 de dezembro de 2019 590.500 (15.500) 1.609 1.414 – 578.023

Balanço patrimonial Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente
Controladora e Consolidado

2019 2018
Prejuízo do exercício (18.373) (3.145)
Total do resultado abrangente
 do exercício (18.373) (3.145)

Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Controladora Consolidado
Receitas 2019 2018 2019 2018
Venda de energia – – 264.815 301.898
Outras receitas operacionais – 6.199 – 6.208

– 6.199 264.815 308.106
Insumos adquiridos de terceiros
Compra de energia elétrica – – (14.908) (21.342)
Serviços de terceiros e outros (116) (644) (43.755) (45.070)

(116) (644) (58.663) (66.412)
Valor adicionado bruto (116) 5.555 206.152 241.694
Depreciação e amortização – – (75.351) (74.932)
Valor adicionado líquido produzido (116) 5.555 130.801 166.762
Valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial (728) 12.516 – –
Receitas financeiras 8 11 7.657 6.383

(720) 12.527 7.657 6.383
Valor adicionado total a distribuir (836) 18.082 138.458 173.145
Distribuição do valor adicionado
Encargos setoriais – – – –
Taxa de fiscalização dos serviços de 
energia elétrica - TFSEE – – 1.118 –

– – 1.118 –
Impostos e contribuições
Federais  – – 21.056 23.099

– – 21.056 23.099
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 17.537 21.227 130.704 148.008
Aluguéis – – 3.953 5.183

17.537 21.227 134.657 153.191
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício (18.373) (3.145) (18.373) (3.145)

(18.373) (3.145) (18.373) (3.145)
Valor adicionado distribuído (836) 18.082 138.458 173.145

Demonstração do valor adicionado

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante  7.478 13.254 68.506 67.285
Empréstimos e financiamentos 6.605 5.603 44.113 48.128
Fornecedores 108 7 8.194 4.599
Tributos a recolher 1 – 5.147 5.966
Partes relacionadas – – 1.468 –
Provisão de ressarcimento – – 8.273 732
Dividendos a pagar 764 7.644 764 7.644
Outros passivos  – – 547 216
Não circulante 159.266 154.800 1.157.838 1.219.820
Empréstimos e financiamentos 155.952 154.183 1.082.526 1.165.279
Tributos a recolher – – 4.127 4.127
Partes relacionadas 3.314 617 – –
Provisão de ressarcimento – – 26.179 12.761
Provisões – – 45.006 37.653
Total do passivo 166.744 168.054 1.226.344 1.287.105
Patrimônio líquido 578.023 596.396 578.023 596.396
Capital social 575.000 575.000 575.000 575.000
Reserva legal 1.609 1.609 1.609 1.609
Reservas de lucros 1.414 19.787 1.414 19.787
Total do passivo e patrimônio
  líquido 744.767 764.450 1.804.367 1.883.501

Juros pagos sobre empréstimos (10.912) (7.764) (109.865) (69.972)
IR e CS pagos – – (10.070) (8.324)
Caixa líquido proveniente das
  (aplicado nas) atividades
  operacionais (8.452) (5.083) 110.942 165.295
Fluxo de caixa das atividades 
  de investimento
Aquisição de imobilizado – – (729) (8.855)
Aquisição de intangível – – (17) (500)
Investimento em contas reserva – – 17.990 (11.024)
Redução de capital dos investimentos 3.288 3.898 – –
Dividendos recebidos 15.523 13.800 – –
Caixa líquido proveniente 
  das (aplicado nas) 
  atividades de investimento 18.811 17.698 17.244 (20.379)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
Liquidação de empréstimos 
  e financiamentos (846) (9.934) (94.929) (60.737)
Adições dos custos de captações (2.776) (2.585) (4.494) (26.295)
Pagamento de dividendos (6.880)  – (6.880) –
Caixa líquido aplicado
  nas atividades de 
  financiamentos (10.502) (12.519) (106.303) (87.032)
Acréscimo (decréscimo) em 
  caixa e equivalentes de caixa (143) 96 21.883 57.884
Caixa e equivalentes de
  caixa no início do exercício 268 172 60.561 2.677
Caixa e equivalentes de 
  caixa no fim do exercício 125 268 82.444 60.561

Diretoria
Frederico Ferreira Sarmento - Diretor
Cesar Augusto Conservani - Diretor

Contador
Antonio dos Santos Entraut Junior - CRC 068461/O-1 “S” SP

Balanços Patrimoniais

Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.
CNPJ nº 08.259.544/0001-84

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

ATIVO Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 22.742 13.717
Contas a receber de clientes 9 28.137 18.728
Estoques 10 12.893 23.870
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 11a 440 440
Impostos a recuperar 11b 3.955 6.660
Despesas pagas antecipadamente  565 384
Outras contas a receber  1.672 614
Total do ativo circulante  70.404 64.413
Não Circulante
Depósitos judiciais e cauções 18 788 700
Outras contas a receber 18 4.358 2.087
Impostos diferidos ativo 17 47.763 46.695
Total do realizável a longo prazo  52.909 49.482
Imobilizado 12 145.250 143.539
Intangível  1.776 1.870
Total do ativo não circulante  147.026 145.409

Total do ativo  270.339 259.304

PASSIVO Nota 2019 2018
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 14 696 18.640
Passivos de arrendamentos 13 2.403 - 
Fornecedores e outras contas a pagar 15 4.180 5.799
Adiantamento de clientes  2.173 1.004
Salários e provisões trabalhistas  3.995 3.843
Obrigações fi scais e trabalhistas 16 1.931 4.217
Total do passivo circulante  15.378 33.503
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 14 120.000 51.431
Provisões trabalhistas  - 125
Passivos de arrendamentos 13 2.775 - 
Provisão para contingências 18 3.482 3.392
Total do passivo não circulante  126.257 54.948
Capital social 19a 57.378 57.378
Reserva especial de ágio 19d 32.729 32.729
Ajustes de avaliação patrimonial 19b 24.866 28.397
Reserva legal 19c 1.652 747
Reserva de lucros  12.079 51.602
Patrimônio líquido  128.704 170.853
Total do passivo  270.339 259.304

Demonstrações do Resultado Nota 2019 2018
Receita de venda e serviços 20 132.399 107.797 
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 21 (87.682) (62.312)
Lucro bruto  44.717 45.485 
Despesas comerciais 21 (7.330) (6.172)
Despesas administrativas 21 (12.518) (13.023)
Perda por redução ao valor recuperável 

de contas a receber 9 (518) (444)
Outras (despesas) receitas operacionais 21 (196) (264)
Resultado da venda de ativos imobilizados  101 3.895 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Nota 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes de impostos  17.025 22.631 
Ajustes para: Depreciação do imobilizado 12 36.161 23.283 
Amortização do intangível  386 374 
Resultado da venda de ativos imobilizados  (103) (3.895)
Juros com empréstimos e fi nanciamentos 14 8.090 8.352 
Juros sobre passivos de arrendamentos 13.b 370 - 
Provisão (reversão) por perda esperada 
 do contas a receber 9 518 444 
Provisão de obsolescência de estoques 10 142 - 
Provisão de contingências 18 (1.007) 1.688 
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes  (9.927) (3.960)
Estoques  10.835 (11.367)
Impostos a recuperar  2.705 (2.685)
Despesas pagas antecipadamente  (181) 436 
Outras contas a receber  (3.329) 2.064 
Depósitos judiciais e cauções  (88) (28)
Fornecedores  (1.619) 2.351 
Adiantamento de clientes  1.169 258 
Pagamento de ações trabalhistas  917 (669)
Obrigações fi scais e trabalhistas  (2.079) 1.125 
Outros fl uxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos sobre arrendamentos 13.b (370) - 
Juros pagos sobre empréstimos 14 (8.127) (8.289)
Fluxo de caixa proveniente 
 das atividades operacionais  51.488 32.113 
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (35.282) (23.166)
Venda de imobilizado  4.907 5.180 
Aquisição de intangível  (292) (689)
Fluxo de caixa aplicado nas 
 atividades de investimento  (30.667) (18.675)
Fluxo de caixa de atividades de fi nanciamento
Aumento de capital social  - - 
Pagamento de dividendos e juros 
 sobre capital próprio 19.e (60.242) - 
Novos empréstimos e fi nanciamentos 14 120.000 - 
Pagamentos de passivos de arrendamentos 13.b (2.216) - 
Pagamentos de empréstimos e fi nanciamentos  (69.338) (17.313)
Caixa proveniente das 
 atividades de fi nanciamento  (11.796) (17.313)
(Redução) aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  9.025 (3.875)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  13.717 17.592 
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro  22.742 13.717 
Divugação adicional - efeito não caixa
Adição de imobilizado por meio de arrendamento  (7.394) -
Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
Lucro líquido do exercício 18.093 14.936
Outros resultados abrangentes - - 
Total de resultados abrangentes 18.093 14.936As demonstrações fi nanceiras completas contendo as Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva Reserva Ajuste de Resultado
Social de lucros legal especial de ágio avaliação patrimonial do exercício Total

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2017 57.378 28.225 - 32.729 37.585 - 155.917 
Resultado do exercício - - - - - 14.936 14.936 
Constituição de reserva legal - - 747 - - (747) - 
Realização de avaliação patrimonial por 

depreciação do imobilizado, líquida de efeitos tributários - - - - (9.188) 9.188 - 
Transferência para reserva de lucros - 23.377 - - - (23.377) - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 57.378 51.602 747 32.729 28.397 - 170.853 
Resultado do exercício - - - - - 18.093 18.093 
Constituição de reserva legal - - 905 - - (905) - 
Realização de avaliação patrimonial por 

depreciação do imobilizado, líquida de efeitos tributários - - - - (3.531) 3.531 - 
Transferência para reserva de lucros - 20.719 - - - (20.719) - 
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio - (60.242) - - - - (60.242)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 57.378 12.079 1.652 32.729 24.866 - 128.704 

 Nota 2019 2018
Resultado antes das receitas 
 (despesas) fi nanceiras líquidas e impostos  24.256 29.477 
Despesas fi nanceiras 22 (8.726) (8.793)
Receitas fi nanceiras 22 1.495 1.947 
Despesas fi nanceiras líquidas  (7.231) (6.846)
Resultado antes dos impostos  17.025 22.631 
Imposto diferido 17 1.068 (7.695)
Imposto de renda e contribuição social  1.068 (7.695)
Lucro líquido do exercício  18.093 14.936 

Diretoria Felipe Fonseca Pereira - Diretor Financeiro Fabiana Bitelli – Contadora - CRC 1SP213.358/O-8

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/MF n° 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2016
Data, Hora e Local: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2016, às 10h00min, na sede social da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 500, 
5º andar, conjunto 53, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos 
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos sócios representando 100% (cem por cento) 
do capital social da Sociedade. Constituição da Mesa: Presidente: Sra. Margo Isabel Black; e Secretária: Sra. Beatriz de Moura Campos Mello Almada. 
Ordem do Dia: (1) o aumento e integralização do capital social da Sociedade; (2) a alteração e reformulação do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade; 
e (3) a compilação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Após leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram 
tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas: (1) o aumento e integralização do capital social, dos atuais 
R$ 194.483.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) para R$ 294.864.449,51 (duzentos e noventa e quatro milhões, 
oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) totalizando um aumento, portanto, de 
R$  100.381.449,51(cem milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), mediante emissão de 
100.381.449 (cem milhões trezentos e oitenta e um mil, quatrocentas e quarenta e nove) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; 
(2) a alteração e reformulação do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 294.864.449,51 (duzentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) dividido em 294.864.449 (duzentas e noventa e quatro milhões, oitocentas e 
sessenta e quatro mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” e (3) a consolidação do Estatuto Social, 
conforme Anexo II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual foi lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio 
da Companhia. São Paulo, 16 de Junho de 2016. Mesa:  Margo Isabel Black - Presidente;  Beatriz de Moura Campos Mello Almada - Secretária. Acionistas 
Presentes: Swiss Reinsurance Company Ltd. - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada; Cargo: Procuradora. European Reinsurance Company 
Of Zurich Ltd. - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada; Cargo: Procuradora. JUCESP n° 429.303/16-6 em 30/09/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral. Anexo II - Estatuto Social - Da “Swiss Re Brasil Resseguros S.A.” - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. 
A Swiss Re Brasil Resseguros S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 500, 5º andar, Conjunto 53, Bela Vista, CEP 01310-000, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, 
depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: 
(i) a realização de operações de resseguro e retrocessão, como resseguradora local, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, podendo, ainda, 
desenvolver todas as atividades necessárias à plena realização do seu objeto social; e (ii) a participação no capital de outras sociedades empresárias ou 
não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior. Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - 
Do Capital Social e Das Ações. Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 294.864.449,51 
(duzentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) dividido em 
294.864.449 (duzentas e noventa e quatro milhões, oitocentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal. Parágrafo 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para 
posterior alienação. Parágrafo 2º. A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos 
serão exercidos pelo representante do condomínio. Parágrafo 3º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros 
sociais competentes. Mediante solicitação de acionista neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações, assinados pelo Diretor 
Presidente, isoladamente. Artigo 6º. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao 
seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 7º. As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, deverão 
ser aprovadas pela Assembleia Geral. Parágrafo Único. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Artigo 8º. É assegurado direito de 
preferência aos acionistas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o 
exercício desse direito de acordo com a legislação aplicável. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo 9º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
até o dia 31 de março de cada ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada 
e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme 
for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos 
trabalhos. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas representando a 
maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral. Artigo 10. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas 
em Lei, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Reformar, ou de qualquer outra forma alterar, este Estatuto Social; (ii) eleger e destituir, a qualquer 
tempo, os administradores (incluindo Diretores e membros do Conselho Fiscal) da Companhia; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores, e 
deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iv) deliberar a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; 
(v) autorizar a emissão de debêntures; (vi) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (vii) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas 
concorrerem para a formação do capital social; (viii) aprovar qualquer transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, 
ou outra espécie de reorganização envolvendo a Companhia, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (ix) aprovar qualquer aquisição pela 
Companhia; (x) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial; e (xi) aprovar a celebração com terceiros de 
acordos de gestão de carteira (“asset management”) e quaisquer outros acordos de níveis de serviço (“service level agreements”). Parágrafo Único. As 
deliberações da Assembleia Geral serão válidas somente se tomadas em conformidade com as disposições da Lei das S.A., conforme alterada. Capítulo 
IV - Da Administração - Seção I - Da Diretoria. Artigo 11. A Companhia é administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 
5 (cinco) membros, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um, necessariamente, o Diretor Presidente e os demais todos 
residentes no Pais, designados simplesmente Diretores. Parágrafo 1º. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe 
assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, inclusive, mais não limitado a: 
(i) adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, (ii) contrair obrigações, celebrar contratos, transigir e renunciar a direitos, (iii) representar a Companhia 
nos atos e operações no curso normal dos negócios, tais como a emissão de títulos de qualquer natureza, duplicatas, cheques, ordens de pagamentos, 
(iv) celebrar contratos e outros documentos que criem qualquer obrigação ou encargo para a Companhia ou que desobriguem terceiros de obrigações 
perante a Companhia; exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. 
Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas funções 
até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo 3º. No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído 
interinamente por substituto designado pela Diretoria. No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer 
membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído por substituto designado pela Diretoria, até o 
preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do Diretor substituído. 
Artigo 12. Compete especificamente ao Diretor Presidente: (i) instalar e presidir as reuniões da Diretoria e executar e fazer cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral e da Diretoria; (ii) planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as funções executivas e decisórias; 
(iii) representar a Companhia, perante as suas sociedades controladas e coligadas bem como perante todas as sociedades em que a Companhia detiver 
participação societária, observadas as disposições e avenças de eventuais acordos de acionistas, se houver; e (iv) exercer a supervisão geral de todos os 
negócios da Companhia, coordenando e orientando suas atividades. Parágrafo Único. O Diretor Presidente será eleito pela Assembleia Geral dos acionistas 
e exercerá a função durante seu mandato. Na hipótese de impedimento, ausência, interdição ou falecimento do Diretor Presidente, o outro Diretor substituirá 
o Diretor Presidente, sendo investido em suas funções, e convocará a Assembleia Geral dos acionistas para eleger um novo membro para ocupar o cargo 
vago. Artigo 13. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo 1º. 
As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, devendo ser escolhido pelo Diretor Presidente um 
Secretário da reunião, não havendo necessidade de que tal Secretário seja membro da Diretoria. Parágrafo 2º. Os membros da Diretoria que participarem 
das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação serão considerados presentes à reunião. Será ainda considerada 
regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação, desde que as 
deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à sociedade na forma 
do parágrafo terceiro abaixo. Parágrafo 3º. Os membros da Diretoria poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama enviados à Companhia, em atenção 
do Diretor Presidente e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião lavrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado. Parágrafo 4º. Nas reuniões, a 
Diretoria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto e não cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. 
Parágrafo 5º. As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado. Parágrafo 6º. O Presidente 
da reunião de Diretoria deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se computem 
os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal Acordo. Artigo 14. A Companhia será representada da seguinte forma: (i) por dois Diretores 
em conjunto; (ii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática de atos que envolvam exclusivamente a representação da Companhia em processos 
judiciais e/ou administrativos, inclusive para a outorga de procurações para fins de representação da Companhia em citados processos; (iii) por um Diretor, 
em conjunto com um procurador constituído com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo; e (iv) por dois procuradores em conjunto, com 
poderes bastantes e específicos, nos termos do Parágrafo 1º abaixo. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no item (ii) deste artigo 14, as procurações serão 
sempre outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas 
procurações ad judicia, que podem ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado. Parágrafo 2º. A nenhum mandatário será concedido 
o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original. Parágrafo 3º. A 
Companhia poderá ser validamente obrigada pela assinatura isolada de um procurador, de acordo com as disposições deste Estatuto, desde que sua 
nomeação tenha sido previamente aprovada pela Diretoria e desde que o respectivo instrumento de mandato outorgado em nome da Companhia seja 
assinado por 2 (dois) Diretores, especificando os poderes conferidos, e seja outorgado por um período limitado de, no máximo, 1 (um) mês. Parágrafo 4º. 
A Assembleia Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou um 
procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinados casos, a representação da Companhia a apenas 
um Diretor ou um procurador. Artigo 15. A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, que pode fixá-la em montante anual ou 
mensal e global ou individual, obedecido o disposto no caput do artigo 152 da Lei das S.A. Seção II - Do Conselho Fiscal. Artigo 16. O Conselho Fiscal 
da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, e igual número de suplentes. 
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com 
as disposições legais. Parágrafo 2°. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal 
serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. 
Parágrafo 4°. O Conselho Fiscal deliberará sempre por maioria e suas deliberações serão reduzidas a ata lavrada no livro próprio, assinada por todos os 
presentes, salvo recusa ou impedimento que será consignado. Parágrafo 5°. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas 
reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Parágrafo 6°. Em caso de 
impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do 
Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo 
suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. Capítulo V - Do Exercício Social e Demostrações Financeiras. 
Artigo 17. O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 
financeiras previstas na legislação aplicável. Parágrafo 1º. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais 
pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração 
das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração dos fluxos de caixa. Parágrafo 2º. Fará parte das 
demonstrações financeiras do exercício a proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto 
Social e na legislação aplicável. Parágrafo 3º. A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou juros 
sobre o capital próprio, bem como constituir reservas com base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 18. O lucro 
líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) 
do capital social subscrito; (ii) constituição de reserva para contingências, se proposto pela Diretoria e aprovado pela Assembleia Geral; (iii) pagamento de 
dividendo obrigatório, nos termos do artigo 19 deste Estatuto Social; (iv) retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto 
pela Diretoria e aprovado pela Assembleia Geral; e (v) o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, 
conforme proposto pela Diretoria e deliberação da Assembleia Geral. Artigo 19. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo 
obrigatório ou juros sobre o capital próprio, 25% do saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A. Parágrafo 1º. Sempre que o 
montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a Assembleia Geral, 
aprovar destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma 
participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. Artigo 20. A Diretoria poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital 
próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram 
pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - 
Da Prática de Atos Ultra Vires. Artigo 21. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, 
procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VII - Da Liquidação. Artigo 22. A Companhia 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar 
no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais. Artigo 23. Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto 
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. Artigo 24. Fica eleito desde já o foro Central da Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de toda e qualquer disputa ou controvérsia 
que possa surgir entre a Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A. e no estatuto social da Companhia, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao seu funcionamento. Artigo 25. A qualquer tempo, o tipo jurídico da Companhia poderá ser transformado em outro, por decisão de 
acionistas representando a maioria do capital social, em Assembleia Geral. Artigo 26. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela 
Assembleia Geral. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1072786-60.2016.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico Kümpel,
Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Carlos Henrique
Castro Almeida CPF: 077.978.744-76, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 124.155,59 (Julho/
2016), representada pelo saldo devedor do Grupo de Consorcio identificado pela sigla PL1 (atualmente grupo
10398), cota 57, adquirido pela executada Walupe Transportes Pesados Ltda-ME CNPJ: 62.533.989/0001-
56. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isento de custas processuais), acrescido de
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos,
sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de março de 2020.

07 e 08/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1086770-48.2015.8.26.0100. A MMª. Juíza
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na
forma da Lei, Faz Saber a RC Propaganda E Publicidade Ltda CNPJ 00.405.356/0001-05 (na pessoa de seu
representante legal), que Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados CNPJ 11.276.269/0001-11 ajuizou
Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 15.744,18 (Agosto/2015),
representada pelo contrato de prestação de serviços jurídicos visando o decreto de falência da Sociedade
Doof Holdings Participações e Restaurantes Ltda. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2020. 07 e 08/05

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Est ado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por JOSELMO FARIAS foi apresentado, a esta
Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 780.513 em 30 de outubro de
2019, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a retificação
administrativa de área do imóvel situado na Avenida Doutor Ricardo Jafet s/nº,
esquina com a Rua Jan Breughel, matriculados sob o nºs 19.526 e 118.391, nesta
Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores
proprietários do terreno situado na Avenida Doutor Ricardo Jafet s/nº, transcrito sob nº
40.043 e 22.626, MARIA MARTINEZ ESPOSITO, NAIR MARTINEZ RODRIGUES,
MARIA MARTINEZ ESPOSITO, NAIR MARTINEZ, NOEMI BLANCO ALCAZAR.
SATURNINO BLACO E SUA MULHER MARIA ZANINI, MERCEDES BLANCO FAKRI
E GENTIL FAKRI,  pois, segundo informação do carteiro encarregado da entrega da
notificação por AR, no envelope que devolveu a esta Serventia Predial, foi por três
tentativas a entrega e, a proprietária não a procurou no correio, notifico também todos
os demais terceiros interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente
pedido retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação
deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande
circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a
aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas.. São Paulo, 05 de maio de
2020. 06 e 07/05
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Processo 1032097-48.2014.8.26.0001-Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória - MANOEL RICARDO SOUZA 
e outro-EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032097-48.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Maria Aparecida Monção Silva, que Manoel Ricardo Souza e França Ferreira de Carvalho ajuizou ação de adjudicação 
compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva de uma casa e respectivo terreno, à rua Embaixador Reges de 
Oliveira 36, antigo 45, Jd.Continental, Vila Nova Cachoeirinha, transcrição 63.945, 3º CRI/SP, Contribuinte 305.057.0023-6, 
devidamentequitado. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
publicado e afixado na forma da Lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 28 de janeiro de 2020. [07,08] 
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Votação da PEC do Orçamento de
Guerra é concluída na Câmara

Nacional
Jornal O DIA SP
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Lembre sempre de lavar as mãos

O plenário da Câmara dos
Deputados concluiu na quarta-
feira (6), a análise da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 10/2020, chamada PEC
do Orçamento de Guerra. A ma-
téria segue para promulgação do
presidente do Congresso Naci-
onal, senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP).

O texto, que retornou do Se-
nado com alterações, foi apro-
vado em primeiro turno pelos
deputados na segunda-feira (4) .
Na tarde de quarta-feira, a pro-
posta obteve 477 votos favorá-
veis e um contrário. Era neces-
sário, no mínimo, 308 votos
para que o texto fosse aprovado.
Nenhuma proposta de modifica-
ção ao texto foi acatada pelos
parlamentares, apenas dois tre-
chos foram retirados da propos-
ta. Caso houvesse modificação,
a PEC deveria retornar para aná-

lise dos senadores.
Trechos retirados
O dispositivo que condicio-

nava o recebimento de benefíci-
os creditícios, financeiros e tri-
butários, direta ou indiretamen-
te, ao compromisso das empre-
sas de manutenção de empregos
foi retirado do texto da PEC pelo
relator, deputado Hugo Motta
(Republicanos -PB).

Outra medida retirada foi o
trecho que estabelecia a lista de
títulos privados que o Banco
Central poderá comprar segun-
do autorização dada pela PEC.
Dessa forma, a aquisição dos tí-
tulos ficará a critério do próprio
Banco Central.

Orçamento de Guerra
Chamada de orçamento de

guerra por estar relacionada ex-
clusivamente ao enfrentamento
da situação de calamidade públi-
ca, a PEC autoriza a União a des-

cumprir a chamada “regra de
ouro”. O mecanismo constituci-
onal impede o governo de se
endividar para pagar despesas
correntes, como salários e cus-
teio. A medida vale enquanto du-
rar o estado de calamidade re-
conhecido pelo Congresso Na-
cional, previsto para terminar no
dia 31 de dezembro de 2020.

Durante este período, o go-
verno federal poderá adotar pro-
cessos simplificados de contra-
tação de pessoal, em caráter tem-
porário e emergencial, e de
obras, serviços e compras, limi-
tando a dispensa de licitação aos
gastos envolvendo o combate ao
novo coronavírus, desde que não
impliquem despesa permanente.

Com isso, os atos do governo
e as proposições legislativas “fi-
cam dispensados da observância
das limitações legais quanto à cri-
ação, à expansão ou ao aperfeiço-

amento de ação governamental
que acarrete aumento de despesa
e à concessão ou à ampliação de
incentivo ou benefício de nature-
za tributária da qual decorra renún-
cia de receita”, diz o texto.

Para efeitos de acompanha-
mento dos gastos, o Ministério
da Economia publicará, a cada
30 dias um relatório com os va-
lores e o custo das operações de
crédito realizadas no período de
vigência do estado de calamida-
de pública.

A PEC autoriza o Banco Cen-
tral a comprar e vender título de
empresas privadas no chamado
mercado secundário (nacional e
internacional). A medida tam-
bém permite a comercialização
de ações privadas de empresas.
Segundo os congressistas, os
trechos visam garantir liquidez
ao mercado de capitais. (Agen-
cia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Celso de
Mello determinou que a grava-
ção de uma reunião, realizada
no dia 22 de abril, entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro, o vice-
presidente, Hamilton Mourão,
ministros e presidentes de ban-
cos públicos seja enviada à
Corte em 72 horas.

No despacho proferido na
terça-feira (5), o ministro pe-
diu a cópia da gravação à Se-
cretaria-Geral e à Secretaria de
Comunicação da Presidência
da República ao atender o pe-
dido de diligência feito pela
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) no inquérito que
apura as declarações do ex-mi-
nistro da Justiça e Segurança
Pública Sergio Moro sobre su-
posta interferência de Bolso-
naro na Polícia Federal (PF). A

Ministro pede que
gravação citada por
Moro seja entregue

em 72 horas
reunião foi citada por Moro
em depoimento à PF na sema-
na passada.

“As autoridades destinatá-
rias de tais ofícios deverão pre-
servar a integridade do conteú-
do de referida gravação ambi-
ental (com sinais de áudio e de
vídeo), em ordem a impedir
que os elementos nela conti-
dos possam ser alterados, mo-
dificados ou, até mesmo, su-
primidos, eis que mencionada
gravação constitui material
probatório destinado a instruir,
a pedido do senhor procurador-
geral da República, procedi-
mento de natureza criminal”
decidiu o ministro.

Desde a exoneração de
Moro, o presidente nega que
tenha pedido para o então mi-
nistro interferir em investiga-
ções da PF. (Agencia Brasil)

O porta-voz da Presidência
da República, Otávio Rêgo Bar-
ros, teve diagnóstico positivo
para covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus. A in-
formação foi confirmada pela
sua assessoria. O teste foi re-
alizado na última segunda-fei-
ra (4) e o resultado saiu na ter-
ça-feira (5). Barros está afas-
tado de suas atividades no Pa-
lácio do Planalto e permanece-
rá isolado em casa pelas pró-
ximas semanas.

“O general Rêgo Barros en-
contra-se em sua residência,
cumprindo todos os protocolos
recomendados e, até o momen-
to, sem sintomas que mereçam
maiores preocupações”, infor-

TRF4 mantém condenação de
Lula no caso do sítio em Atibaia

A 8ª Turma do Tribunal Regi-
onal Federal da 4ª Região (TRF4)
decidiu na quarta-feira (6), por
unanimidade, manter a condena-
ção do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a 17 anos de prisão
no caso do sítio em Atibaia (SP).
Por meio de julgamento virtual,
os desembargadores negaram re-
curso protocolado pela defesa. O
ex-presidente ainda pode recor-
rer em liberdade.

Em novembro do ano passa-
do, o colegiado aumentou a pena
de Lula de 12 anos e 11 meses
para 17 anos, 1 mês e 10 dias de

prisão pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro. Foi a
segunda condenação do ex-pre-
sidente na Operação Lava Jato.
A primeira se deu no caso do trí-
plex no Guarujá (SP).

De acordo com a sentença da
primeira instância, Lula recebeu
vantagens indevidas das emprei-
teiras Odebrecht e OAS por
meio da reforma do sítio em Ati-
baia que costumava frequentar
com a família.

A obra teria custado mais de
R$ 1 milhão, e o dinheiro teria
sido descontado de propinas de-

vidas pelas empresas em troca de
favorecimento ilícito em contra-
tos com Petrobras, segundo a
denúncia do Ministério Público
Federal (MPF), que foi acolhi-
da pela juíza Gabriela Hardt.

Defesa
Em nota, a defesa do ex-pre-

sidente considerou a condena-
ção injusta e arbitrária. Os advo-
gados também contestaram o
fato de os recursos serem jul-
gados por meio virtual.

“Com a rejeição do recurso,
diversas omissões, contradições
e obscuridades apontadas em

recurso de 318 laudas e que di-
zem respeito a aspectos essen-
ciais do processo e do mérito do
caso deixaram de ser sanadas —
inclusive o fato de Lula ter sido
condenado nessa ação com base
na afirmação de que ‘seria o
principal articulador e avalista de
um esquema de corrupção que
assolou a Petrobras’, em mani-
festa contradição com sentença
definitiva que foi proferida pela
12ª Vara Federal de Brasília, que
absolveu o ex-presidente dessa
condenação˜, declarou a defesa.
(Agencia Brasil)

Porta-voz da
Presidência tem

diagnóstico positivo
para covid-19

mou o Palácio do Planalto, em
nota oficial.

Além dele, já tiveram a do-
ença e se recuperaram o secre-
tário especial de Comunicação,
Fabio Wajngarten, e os minis-
tros Augusto Heleno (Gabinete
de Segurança Institucional) e
Bento Albuquerque (Minas e
Energia). Mais de 20 pessoas
que estiveram em uma viagem
com o presidente para os Esta-
dos Unidos, em março, também
tiveram diagnóstico para a co-
vid-19 confirmado.

Bolsonaro informou ter re-
alizado dois exames para o novo
coronavírus e, de acordo com o
presidente, os resultados deram
negativo. (Agencia Brasil)

Agressões a jornalistas são
“lamentáveis e intoleráveis”, diz Toffoli

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, condenou na quarta-feira
(6) as agressões sofridas por pro-
fissionais da imprensa durante
manifestação realizada no último
domingo (3) em Brasília. Em pro-
nunciamento no início da sessão
desta tarde, realizada por meio de
videoconferência, Toffoli classi-
ficou as agressões como “lamen-
táveis e intoleráveis” e cobrou
punição dos envolvidos.

“Gostaria de deixar registra-
do na ata do plenário nosso re-
púdio a toda e qualquer tipo de

agressão aos profissionais da
imprensa, devendo a conduta
dos agressores ser devidamente
apurada pelas autoridades com-
petentes. Sem imprensa livre não
há liberdade de expressão e de
informação. Sem imprensa livre
não há democracia”, afirmou.

Harmonia entre as insti-
tuições

Toffoli também defendeu a
harmonia entre os Poderes e a
atuação conjunta das institui-
ções no enfrentamento da pan-
demia da covid-19.

“Não há solução para as cri-

ses fora da legalidade constitu-
cional e da democracia, ambas
salvaguardadas pelo STF. Todos
os Poderes da República, os en-
tes da federação e todas as ins-
tituições do Estado brasileiro
devem atuar dentro dos limites
da Constituição de 1988 e das
leis do país e com total respeito
aos valores democráticos. A
Constituição governa os que go-
vernam”, disse.

O presidente do STF com-
pletou que divergências são na-
turais na democracia, mas dis-
cordâncias sobre decisões pro-

feridas pela STF devem ser re-
solvidas por meio de recursos.

“Na democracia, a divergên-
cias são equacionadas pelas vias
institucionais adequadas, prees-
tabelecidas na Constituição, a
qual dita as regras do jogo de-
mocrático. Recordo que as irri-
signações contra decisões des-
te Supremo Tribunal Federal se
dão por meio dos recursos ca-
bíveis, jamais por meio de agres-
sões ou de ameaças a esta insti-
tuição centenária ou qualquer
um dos seus ministros individu-
almente.” (Agencia Brasil)

Em SP, volume de vendas cai
62,8% em abril, diz associação

O comércio paulistano en-
cerrou o mês de abril com que-
da de 62,8% no volume de ven-
das, em relação a abril de
2019, número explicado pelo
contexto da pandemia de covid-
19. De acordo com a Associa-
ção Comercial de São Paulo
(ACSP), as vendas a prazo caí-
ram 56,5% e as pagas à vista,
69%. Na comparação com
março de 2020, os recuos fo-
ram, respectivamente, de
51,8%, 39,9% e 63,7%.

Na avaliação do economis-
ta da ACSP Marcel Solimeo, as
empresas de menor porte são
as que têm tido mais dificul-
dades para resistir à adversida-
de. A maioria delas, diz ele, não
dispõe de plataformas online

para manter o comércio funci-
onando enquanto vigoram as
medidas de quarentena.

Em nota, a organização des-
taca que recorreu, em articu-
lação com a Federação das As-
sociações Comerciais do Es-
tado de São Paulo (Facesp), ao
governador de São Paulo, João
Doria, e ao prefeito da capital,
Bruno Covas, pedindo a rea-
bertura parcial do comércio a
partir de 1º de maio. O plano
era aproveitar o Dia das Mães
para fechar vendas.

Análise elaborada pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) indica que, no
estado de São Paulo, o prejuí-
zo do setor varejista foi de R$

26,58 bilhões, entre 15 de mar-
ço e 18 de abril. A unidade fe-
derativa foi a que mais perdeu
ao longo das cinco semanas,
seguida de Minas Gerais (R$
6,90 bilhões) e Rio Grande do
Sul (R$ 6,63 bilhões). Em ter-
mos relativos, Piauí (-49,6%),
Ceará (-49,3%) e Santa Cata-
rina (-46,8%) lideram a lista.

Em âmbito nacional, o se-
tor deixou de faturar R$ 86,4
bilhões. A CNC acrescenta que
cerca de 80% dos estabeleci-
mentos comerciais foram fe-
chados a partir da segunda quin-
zena de março, em cumpri-
mento a decretos estaduais e
municipais.

Apesar de entidades repre-
sentativas dos comerciantes

defenderem a reabertura de lo-
jas, pode ser que as atividades
não essenciais, nas quais se en-
quadram, demorem para voltar
ao normal na capital paulista.

Nos últimos dias, Bruno Co-
vas tem reiterado enfaticamen-
te que o relaxamento do isola-
mento social e a consequente
retomada das atividades econô-
micas deverão ocorrer somen-
te se houver a certeza de segu-
rança para a saúde da população.

O boletim mais recente da
Secretaria Municipal da Saúde,
dessa terça-feira (5), informa
que o município já registra
22.249 casos confirmados de
covid-19, 87.871 casos sus-
peitos e 1.826 óbitos. (Agen-
cia Brasil)

Santas Casas devem receber
auxílio de R$ 2 bi em até 15 dias
O presidente Jair Bolsonaro

sancionou a Lei nº 13.995/2020
que prevê a transferência de R$
2 bilhões da União para santas
casas e hospitais sem fins lucra-
tivos (filantrópicos). De acordo
com o texto, publicado na quar-
ta-feira(6) no Diário Oficial da
União os recursos deverão ser
utilizados no controle do avan-
ço da epidemia de covid-19 no
país, em ações articuladas com

o Ministério da Saúde e gesto-
res estaduais e municipais do
Sistema Único de Saúde (SUS).

O crédito dos recursos de-
verá ocorrer em até 15 dias, a
partir de quarta-feira (6), em
razão do caráter emergencial e
da decretação de calamidade
pública. O envio do auxílio fi-
nanceiro emergencial foi apro-
vado pelo Congresso no dia 9
de abril e sancionado sem ve-

tos por Bolsonaro.
O critério de rateio do va-

lor será definido pelo Ministé-
rio da Saúde, considerados os
municípios brasileiros que pos-
suem presídios. Os recursos
devem ser usados na aquisição
de equipamentos, medicamen-
tos, suprimentos, insumos e
produtos hospitalares, para o
atendimento adequado à popu-
lação. Também poderão ser fei-
tas pequenas reformas e adap-
tações físicas para aumento da
oferta de leitos de terapia inten-
siva, além da contratação de pro-
fissionais de saúde para atender

a demanda adicional.
Pelo texto, será obrigatória

a divulgação, com ampla trans-
parência, em até 30 dias da data
do crédito, dos valores transfe-
ridos a cada entidade, por meio
do respectivo fundo de saúde
estadual ou municipal. A lei es-
tabelece ainda que o recebimen-
to dos recursos adicionais inde-
pende da eventual existência de
débitos ou da situação de adim-
plência das entidades beneficia-
das, em relação a tributos e con-
tribuições na data do crédito pelo
Fundo Nacional de Saúde.
(Agencia Brasil)

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ)
recomendou que o governador
Wilson Witzel e o prefeito
Marcelo Crivella façam estu-
dos para verificar a possibilida-
de de implantar o bloqueio to-
tal na cidade e no estado do Rio
de Janeiro, o chamado lockdo-
wn, como medida extrema de
enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus.

A medida é considerada o
nível mais alto de segurança sa-
nitária e pode ser adotada em si-
tuação de grave ameaça ao sis-
tema de saúde. A prefeitura
anunciou esta semana que não
há mais leitos disponíveis na
rede municipal para internar pa-
cientes da covid-19. Na sema-
na passada, o governo informou
que a rede do estado estava pró-
xima do limite. Os hospitais de
campanha anunciados pelas duas
esferas ainda não entraram em
pleno funcionamento.

Em caso de lockdown, to-
das as entradas do perímetro de-
finido para o bloqueio são con-
troladas por profissionais de
segurança e ninguém tem per-
missão de entrar ou sair. Os
objetivos são interromper qual-
quer atividade por um curto pe-
ríodo de tempo, sendo uma
medida eficaz para redução da
curva de casos e para reorgani-
zação do sistema.

Segundo o MPRJ, os países
que implementaram o lockdo-
wn conseguiram sair mais rápi-
do do momento mais crítico da
pandemia. No Brasil, a medida

MP recomenda estudo
sobre lockdown no

Rio de Janeiro
já foi imposta à região metro-
politana de São Luís, no Mara-
nhão, e em Fortaleza, no Ceará.

A recomendação do MPRJ
destaca documento do Ministé-
rio da Saúde que preconiza as
medidas não farmacológicas de
enfrentamento à pandemia, in-
dicadas pela Organização Mun-
dial da Saúde. A entidade inter-
nacional, junto com a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde,
aponta a América Latina como
novo epicentro de contágio da
doença.

Segundo o MPRJ, o Minis-
tério da Saúde também consi-
dera que o estado do Rio de Ja-
neiro é um dos focos mais sé-
rios da doença no país, com co-
eficiente de incidência da co-
vid-19 na população 50% aci-
ma da média nacional. O estado
de emergência no estado do Rio
de Janeiro foi decretado no dia
17 de março.

Gabinete de crise
O pedido de estudo foi fei-

to após uma reunião, por vide-
oconferência, do Gabinete de
Enfrentamento de Crise do
MPRJ com diversas áreas do
governo do estado e com a De-
fensoria Pública, que discutiu a
fiscalização das medidas de
isolamento social em vigor.

Segundo o MPRJ, é neces-
sário ampliar as medidas de iso-
lamento social e também de as-
sistência social, além de pro-
mover campanhas de conscien-
tização para que a população
respeite tais medidas. (Agencia
Brasil)


