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Brasil tem 1.179 mortes registradas
e 17.408 infectados em 24 horas
Governo sanciona lei que cria
programa de apoio às microempresas
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MEC vai abrir consulta sobre data do
Exame Nacional do Ensino Médio
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Banco
Mundial
forneceu
ajuda contra
coronavírus
a 100 países
O presidente do Grupo
Banco Mundial, David Malpass, disse na terça-feira
(19) que o credor para desenvolvimento lançou programas emergenciais de ajuda contra o coronavírus em
100 países, com compromissos de financiamento em
condições preferenciais e
subsídios de cerca de US$
5,5 bilhões até agora.
Malpass afirmou a jornalistas, em uma teleconferência, que a pandemia global e
os fechamentos econômicos
associados a ela poderiam
levar até 60 milhões de pessoas à pobreza extrema, apagando os três anos anteriores de alívio da pobreza, com
uma contração econômica
global de talvez 5% este ano.
(Agência Brasil)
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As agências da Caixa Econômica Federal no estado de São
Paulo abrirão nos próximos dias,
independentemente da antecipação de feriados na capital e em
várias cidades do estado, informou, o presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, o
banco funcionará inclusive aos
sábados para o saque do auxílio
emergencial de R$ 600 (R$ 1,2
mil para mães solteiras).
“Nosso objetivo é manter o
equilíbrio. O auxílio financeiro
é fundamental para 60 milhões de
brasileiros”, disse Guimarães.
O presidente da Caixa apresentou um balanço do pagamento da segunda parcela do auxílio
emergencial, que começou na
segunda-feira, (18) para os beneficiários do Bolsa Família. Até as
14h de terça-feira, (19), 3,8 milhões de brasileiros haviam sacado cerca de R$ 3 bilhões nas
agências do banco, nos caixas
eletrônicos e em casas lotéricas.

cou um acréscimo de 6,8% em
relação a segunda-feira, quando o número de pessoas
infectadas estava em 254.220.
Do total de casos confirmados, 146.863 (54%) estão em
acompanhamento e 106.794
(39,3%) foram recuperados.
Há ainda 3.319 mortes em investigação. O número marca
um aumento em relação aos
últimos números para este indicador, que davam entre
2.000 e 2.300 falecimentos
em investigação.
São Paulo se mantém como
epicentro da pandemia no país,
concentrando o maior número
de falecimentos (5.147). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (3.079), Ceará (1.856),
Pernambuco (1.741) e Amazonas (1.491). (Agência Brasil)

Deputados aprovam uso
obrigatório de máscara
em locais públicos
Página 3

STF restabelece redução de
contribuições ao Sistema S

Nesta quarta-feira, (20), o
pagamento da segunda parcela
deve aumentar com o início da
liberação do segundo lote para
trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Diferentemente dos inscritos
no Bolsa Família, o dinheiro será
apenas depositado nas contas
poupança digitais e só poderá ser

retirado em espécie de 30 de
maio a 13 de junho, dependendo
do mês de nascimento do beneficiário.
A Caixa pagou o auxílio
emergencial a 51 milhões de brasileiros, num total de R$ 36,2 bilhões. O número inclui tanto a primeira como a segunda parcela. Se for
considerada apenas a primeira parcela, 51 milhões de pessoas receberam R$ 33,2 bilhões.
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, restabeleceu, segunda-feira,
(18), os efeitos da Medida Provisória 932/2020, que reduziu
pela metade as contribuições
das empresas ao Sistema S por
três meses, de abril a junho deste ano. O ministro atendeu a um

pedido da União.
A redução das contribuições
fez parte do pacote de medidas
anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para ajudar empresas afetadas pela crise
provocada pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
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São Paulo ultrapassa
5,1 mil mortes por COVID-19
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Esporte

Collet retorna à Europa e
retoma preparativos para
início da temporada
Foto/ Dutch Photo Agency

O primeiro-ministro da
Itália, Giuseppe Conte, disse à Organização Mundial da
Saúde (OMS), na terça-feira (19), que estava cautelosamente otimista sobre a
próxima fase da pandemia, à
medida que o país suaviza as
medidas impostas para combater o novo coronavírus
(covid-19).
“Estamos entrando nessa
fase com otimismo cauteloso e senso de responsabilidade”, afirmou Conte em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, que está sendo
realizada virtualmente. “Sabemos que nossa luta está
longe de terminar.”
O premiê italiano também disse que a saúde global deve ser uma “prioridade compartilhada” logo
após a assembleia aprovar
uma resolução da União Europeia sobre a pandemia.
(Agência Brasil)

Agências da Caixa em
São Paulo vão abrir mesmo
com feriado antecipado
Foto/Marcelo Camar go/ABr

Itália está
cautelosamente
otimista com
nova fase da
pandemia

O Brasil bateu recorde de
mortes registradas em um dia
em razão da covid-19, com
1.179. No total, 17.971 pessoas já perderam a vida em por
causa da doença. O resultado
representou um aumento de 7%
em relação a segunda-feira, (18),
quando foram contabilizados
16.792 mil falecimentos pela
covid-19. A letalidade (número
de mortes por quantidade de casos confirmados) ficou em 6,6%
e a mortalidade (número de óbitos pela quantidade da população) foi de 8,6%.
O balanço diário do Ministério da Saúde registrou também recorde de novos casos
confirmado em 24 horas,
com 17.408. No total,
271.628 pessoas foram
infectadas. O resultado mar-

Categoria manterá as 10 etapas em rodada dupla
Os organizadores da Fór- Em 2019, Collet foi o campeão
mula Renault Eurocup divul- entre os estreantes (com 10 vigaram o novo calendário pro- tórias) e ficou em quinto lugar
visório para a histórica 50ª no geral (com seis pódios).
edição do campeonato. Em
“Estou muito animado para
virtude da pandemia causada voltar às corridas. Desde o tespelo coronavírus e que afetou te coletivo em Valência, no
as competições de todo o mês de março, não guio o carmundo, as provas iniciais fo- ro, mas vai ser igual para todo
ram adiadas e a previsão agora mundo”, comentou Collet, que
é de retorno entre os dias 9 e liderou a única sessão de teste
11 de julho, no circuito de da pré-temporada realizada na
Monza, na Itália.
pista espanhola.
Único brasileiro inscrito
“Do novo calendário só
na categoria, o paulista Caio não conheço os circuitos de
Collet volta à Europa na sema- Ímola e Zandvoort, mas já dei
na que vem, onde retomará o algumas voltas nas pistas no
planejamento para a tempora- simulador”, explicou o piloda 2020 com a equipe R-ace to que passou a quarentena
GP. Integrante do Renault com seus pais em São Paulo
Sport Academy, o piloto fará e também participou de aleste ano sua segunda tempo- guns campeonatos virtuais.
rada na F-Renault Eurocup.
“Volto para a Europa dia 25.

Temos testes previstos para os
dias 2 e 3 de julho em MagnyCours, mas já vou reforçar meus
treinos físico e mental e também
devo passar uma semana com o
pessoal lá na sede da equipe. Vamos focar 100% para estarmos
bem preparados para o nosso retorno”, completou Collet, de 18
anos.
A Fórmula Renault Eurocup
manteve as 10 etapas em rodada
dupla, com algumas mudanças de
circuitos. A temporada será encerrada nos dias 26, 27 e 28 de
novembro, no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi.
Um dos principais campeonatos na formação de jovens pilotos, a Fórmula Renault Eurocup já conta com 25 pilotos inscritos na etapa inicial.
O novo calendário provisório
da temporada 2020 da F-Renault
Eurocup*:
9-11 de Julho: Autódromo
de Monza (Ita); 24-26 de Julho:
Autódromo Enzo e Dino Ferrari / Ímola (Ita); 4-6 de Setembro: Nürburgring (Ale); 11-13
de Setembro: Circuito de Nevers Magny-Cours (Fra); 25-27
de Setembro: Circuito de
Zandvoort (Hol); 9-11 de Outubro: Circuito de BarcelonaCatalunha (Esp); 22-24 de Outubro: Circuito de Spa-Francorchamps (Bel); 6-8 de Novembro: Hockenheim (Ale); 13-15
de Novembro: Circuito de Paul
Ricard (Fra); 26-28 de Novembro: Yas Marina (Abu Dhabi). *
sujeito à evolução da pandemia
da Covid- 19

Copa HB20: sem
corridas, mas com
muita atividade rolando
Durante este período de
pandemia, os campeonatos de
automobilismo aguardam pacientemente a liberação dos
eventos por parte do Governo
Federal e as recomendações da
CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para a
retomada das atividades. Enquanto isso não acontece, a
Copa HB20 busca se reinventar criando formas de se manter ativa, usando como principal alicerce a internet.
Uma das principais atividades é a reunião semanal online
com todos os pilotos. Utilizando o aplicativo Zoom - que
possibilita a presença de mais
de 30 pessoas em conferências online - diversos temas são
discutidos pelo menos por uma
hora toda semana: dúvidas sobre procedimentos técnicos,
as novidades que estão sendo
trabalhadas para 2020, discussão sobre o novo regulamento e media training. Através
desta ferramenta, os novos
pilotos já estão se integrando com os demais componentes do grid e ao mesmo
tempo estão todos familiarizados com o ambiente onde
serão realizados os briefings
virtuais antes de cada prova.
Já o público também é
agraciado com atrações nas
redes sociais. A principal delas é a chamada “maratona de
lives” no Instagram, onde, de
segunda a sexta, um membro
do grid é entrevistado por um
integrante da equipe H Racing,
organizadora do campeonato.

Desta forma, todos os pilotos estão sendo apresentados
ao público em um bate papo
descontraído e ao mesmo
tempo já estão se habituando
a essa nova ferramenta de
comunicação, que veio para
ficar. E para matar a saudade
das corridas, durante todos os
domingos estão sendo publicadas reprises online das provas do ano passado no canal
da Copa HB20 no Facebook.
Já o público também é
agraciado com atrações nas
redes sociais. A principal delas é a chamada “maratona de
lives” no Instagram, onde, de
segunda a sexta, um membro
do grid é entrevistado por um
integrante da equipe H Racing, que organiza o campeonato; já para matar a saudade das corridas, reprises online de corridas do ano passado são públicadas constantemente na íntegra.
“Não estamos de férias,
só estamos impossibilitados
de acelerar na vida real, mas
virtualmente estamos com o
pé no porão a 200 km/h.
Quando precisamos fazer
algo na oficina, fazemos respeitando os protocolos de
segurança, mas o principal
do nosso trabalho no momento está todo via web. E
o retorno, tanto de pilotos
quanto do público, vem sendo incrível. É uma forma de
manter a Copa HB20 viva,
ativa e gerando interesse”,
comenta Daniel Kelemen,
CEO da HRacing.
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São Paulo ultrapassa 5,1 mil
mortes por COVID-19
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna (diária) de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência na Internet, desde 1996, pelo
site www.cesarneto.com ... Twitter @cesarnetoreal
*
CÂMARA (SP)
A partir de hoje, até o dia 24, rolam os feriados antecipados.
mais ponto facultativo aprovados pelos vereadores da cidade de
São Paulo. Apesar do Brasil não ser a Suécia, o prefeito Bruno
Covas (PSDB), acredita que muitos ficarão em casa e os que tiverem que sair usarão máscaras
*
PREFEITURA (SP)
Seria injusto - e até covarde - da minha parte, não reconhecer
os técnicos em Saúde Pública, os enfermeiros e os médicos que
tem se empenhado em salvar vidas na cidade de São Paulo, por
conta dos horrores da pandemia COVID-19. Não são poucos os
que pagam com a saúde e até a vida
*
ASSEMBLEIA (SP)
A deputada estadual Janaína Paschoal (ficante no PSL - partido pelo qual elegeu-se com a família Bolsonaro) não passa uma
semana sem dizer que até gosta do Presidente, mas que ele precisa renunciar por ser meio burro. Se tivesse topado ser vice na
chapa, talvez o discurso não fosse este
*
GOVERNO (SP)
Entre os governadores que não jogarão o jogo jogado pelo
Presidente Bolsonaro, no sentido de incluir a hidroxicloroquina
como medicamento pra tratar a COVID-19 desde o início, João
Doria (líder do novo PSDB) será a maior das vozes. Só com médicos e pacientes se acertando. Mas já não é assim ?
*
CONGRESSO (BR)
Se houvesse honestidade de propósitos do PT e do REDE (cuja
dona é a ex-petista Marina) em relação ao senador Flavio Bolsonaro (no REPUBLICANOS ex-PRB) ter sido informado por um
delegado da Polícia Federal (sobre operação ‘rahadinha’ quando
era deputado no Rio, cadê a coragem de atacar a PF ?
*
PRESIDÊNCIA (BR)
Pra murchar as bolas do deputado-presidente da Câmara Federal e do Alcolumbre, presidente do Senado, Jair Bolsonaro segue formando sua base - pra não ser cassado - com donos e sócios preferenciais do chamado ‘centrão’. No momento, esta é a sua
arma de guerra pra 2021 / 2022
*
PARTIDOS
O PSB do Estado de São Paulo - comandado pelo ex-governador Marcio França - chora a morte de mais um deputado eleito
pra Câmara Federal em 2018. O 1º, neste 2º ano do mandato 2019
- 2022, foi o veterano jurista e professor de Direito Luis Flávio
Gomes, que deixou obra literária ...
*
POLÍTICOS
... O 2º, foi o jovem (41 de idade) deputado - por Campinas Luiz Lauro Filho, sobrinho do atual prefeito Jonas Donizete (presidente da Frente Nacional dos Prefeitos), que era publicitário e
comunicador naquela grande cidade do Estado de São Paulo. Em
tempo: nenhum dos 2 foi por COVID-19
*
HISTÓRIAS (BR)
Ontem citamos o ex-governador de São Paulo, Laudo Natel,
que faleceu aos 99 anos de idade em São Paulo. A família cobrou
não termos citado que Laudo não só tocou a construção do estádio do Morumbi, como presidiu o São Paulo Futebol Clube. Laudo era chamado “governador caipira”
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Na terça-feira (19), o estado de São Paulo chegou a 5.147
mortes pelo novo coronavírus,
com 324 mortes confirmadas
nas últimas 24 horas. É o maior
aumento já registrado de um dia para
outro. A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode ser
consultada
em
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
O estado também totaliza
65.995 casos confirmados da
COVID-19, com um ou mais pessoas infectadas em 479 cidades.
Foi registrada pelo menos uma

vítima fatal em 219 municípios.
Há 9,5 mil pacientes internados em São Paulo, sendo
3.659 em UTI e 5.902 em enfermaria. A taxa de ocupação dos
leitos de UTI reservados para
atendimento a COVID-19 é de
71,4% no Estado de São Paulo
e 88% na Grande São Paulo.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão
3.040 homens e 2.107 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60

anos ou mais, totalizando 73%
das mortes. Observando faixas
etárias subdividas a cada dez
anos, nota-se que a mortalidade
é maior entre 70 e 79 anos
(1.251 do total), seguida por 6069 anos (1.187) e 80-89 (985).
Também faleceram 336 pessoas com mais de 90 anos. Fora
desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (733 do
total), seguida pelas faixas de 40
a 49 (373), 30 a 39 (216), 20 a
29 (44) e 10 a 19 (14), e oito

com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (58,6% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,6%), doença neurológica (11,4%), doença renal (10,8%) e pneumopatia (9,8%). Outros fatores
identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática. Esses
fatores de risco foram identificados em 4.162 pessoas que faleceram por COVID-19
(80,9%).

Governo de São Paulo reforça ações para
mulheres vítimas de violência doméstica
Desde o início das medidas
de isolamento social, o Governo de São Paulo tem adotado iniciativas para garantir que as mulheres continuem com o direito
de denúncia em relação à violência doméstica garantido e, ao
mesmo tempo, cumpram a determinação de distanciamento,
fundamental para o controle da
COVID-19, doença causada pelo
novo coronavírus.
O relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 20 de abril aponta o crescimento de 44% no número de
socorros prestados às vítimas de
violência doméstica na comparação entre os meses de março de
2019 e deste ano: um aumento de
6.774 para 9.817 mulheres. O feminicídio, no mesmo período, também subiu de 13 para 19 casos.
No estado de São Paulo, o
Governo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher
(DDMs), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP),

passassem a registrar eletronicamente os casos do tipo. O serviço online está ativo desde 3 de
abril e possibilita que a mulher
realize a denúncia pelo site
w w w. d e l e g a c i a
eletronica.policiacivil.sp.gov.br.
Ações mundiais contra a violência doméstica registram aumento no
pedido de ajuda desde o estabelecimento do isolamento social imposto pelo novo coronavírus. Em Nova
Jersey, nos Estados Unidos, a Associação Cristã de Moças relatou
ampliação de 24%. Um disque-denúncia na Espanha indicou crescimento de 12,4% no índice nas duas
primeiras semanas de confinamento, em comparação a mesma quinzena de 2019.
O Líbano e a Malásia viram
o número de chamadas para as
linhas de ajuda dobrarem neste
ano, segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU). Na China, o número foi três vezes maior. De acordo com dados do
Google, na Austrália, foi regis-

trado o maior número de buscas
pelo termo “violência doméstica” dos últimos cinco anos. Apesar da multiplicação dos crimes,
a formalização da denúncia tem
sido um obstáculo para as vítimas durante a pandemia.
Apesar de o serviço estar disponível online em São Paulo, a subnotificação ainda preocupa as autoridades. No ano passado, de 25 de
março a 21 de abril, 11.283 vítimas
de violência doméstica fizeram boletim de ocorrência nas DDMs. Este
ano, no mesmo período, já com a
possibilidade do registro eletrônico, foram apenas 7.479.
“No Governo de São Paulo,
temos tido uma posição de defesa intransigente das mulheres que
são vítimas de violência doméstica”, afirmou o Governador João
Doria em entrevista coletiva no
Palácio dos Bandeirantes.
Mesmo com a pandemia, as
delegacias de todo o estado continuam operando nos horários
normais. “A orientação é para

que as delegacias e as 134
DDMs funcionem nos horários
e formatos que sempre funcionaram, acrescido dessa possibilidade do registro eletrônico”,
concluiu o Governador.
De acordo com a delegada
Jamila Ferrari, Coordenadora
das DDMs em São Paulo, o atendimento eletrônico de denúncia
contra mulheres já estava sendo
planejado pela Polícia Civil e teve
o lançamento antecipado por conta da crise da COVID-19. “Buscamos nos antecipar a um fenômeno que ocorreu em outros países,
como China, Espanha, França e
Estados Unidos, que registraram
aumento no número de casos após
adotarem medidas de isolamento
social”, afirmou a delegada.
Delegacia de Defesa da
Mulher:
www.delegacia
eletronica.policiacivil.sp.gov.br
Cravi: (11) 3291-2624 e o email cravi@justica.sp.gov.br
SOS
Mulher:
www.sosmulher.sp.gov.br

Prefeituras do litoral que solicitarem
restrição de acesso no feriado terão apoio
O Governo de São Paulo vai
apoiar as prefeituras de cidades
litorâneas e de instâncias turísticas que desejarem realizar
ações de restrição de acesso nos
próximos dias, quando ocorrerá
um feriado prolongado na capital e cidades da Região Metropolitana de São Paulo. A intenção é conscientizar a população
nesse período, de forma a garantir a elevação dos índices de isolamento social e proteger vidas.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,
fez o anúncio na terça-feira (19)
e esclareceu que a decisão foi tomada em comum acordo com os
prefeitos de cidades da Baixada
Santista, Litoral Sul e Litoral Nor-

te, além de municípios turísticos
do interior. O Estado oferecerá o
apoio que venha a ser solicitado
pelos prefeitos para implantação
das barreiras de acesso e conscientização dos turistas.
“Nós dialogamos com as
prefeituras da Baixada Santista,
Litoral Norte e Litoral Sul e o
Estado irá apoiar as restrições
que essas prefeituras estabelecerem no seu território. Esse é
o caso também das estâncias turísticas e dos municípios de interesse turístico do Estado de
São Paulo, que também trabalharão com controle no acesso às
cidades”, informou Vinholi.
O feriado prolongado será
iniciado nessa quarta-feira (20)

na capital e deverá se estender até
o dia 25 de maio. O Governador
João Doria encaminhou projeto de
lei à Assembleia Legislativa para
antecipar o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, para a próxima segunda-feira. A expectativa é
de que prefeitos da RMSP adotem medidas semelhantes.
A decisão do Governo de São
Paulo foi baseada nas estatísticas de isolamento social do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), que indicaram
melhores taxas nos feriados e
finais de semana. A expectativa
é de que a população permaneça
em quarentena no feriado prolongado e ajude a mitigar a

transmissão do coronavírus.
“Uma mensagem muito clara à sociedade: a quarentena não
é para viajar, mas sim para se fazer isolamento social e ficar em
casa nesse momento fundamental de combate à epidemia”, destacou Marco Vinholi.
O Estado de São Paulo chegou a 65.995 casos confirmados
e 5.147 óbitos na terça-feira
(19). O secretário de Saúde, José
Henrique Germann, também reforçou o pedido para que as pessoas permaneçam em casa nos
próximos dias. “Estamos na véspera de um feriado e eu gostaria
de enfatizar que não é um feriado de lazer. É um feriado em
casa!”, pontuou.

Dadetur libera mais 7,6 milhões
a municípios de São Paulo
O Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios
Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo do Estado de São
Paulo, liberou na segunda-feira
(18) mais R$ 7,6 milhões para
obras de infraestrutura que estão
em andamento nas estâncias e municípios de interesse turístico pau-

listas, totalizando aproximadamente R$ 57 milhões neste ano.
A liberação é ainda mais importante neste momento por causa pandemia de COVID-19. Com esses
recursos, 26 municípios poderão
manter a execução de obras que
serão importantes para a melhoria
da qualidade do produto turístico.

Além disso, geram empregos.
Agrupando por regiões, os
destaques foram Vale do Ribeira (Eldorado e Jacupiranga e
Cananéia), região de Campinas
(Holambra, Serra Negra, Águas
de Lindoia, Monte Alegre do
Sul, Cabreúva e São José do Rio
Pardo), a de Sorocaba (Boituva,

Piedade, Tapiraí, São Roque e
Embu das Artes) e também Santos (incluindo Praia Grande).
Em 2019, a Secretaria repassou recursos para obras em andamento, reativar convênios que
haviam sido cancelados e firmar
novos, alcançando o montante de
R$ 428 milhões.

Centro de Mídias SP terá aulas
preparatórias para o Enem 2020
O secretário da Educação de
São Paulo, Rossieli Soares,
anunciou uma programação exclusiva, a partir de 23 de maio,
para os estudantes da rede pública do estado que pretendem
prestar o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). O Centro de Mídias da Educação de São
Paulo contará com uma equipe
de professores qualificada para
auxiliar os estudantes em um dos
momentos mais importantes da
vida do aluno.
As aulas acontecerão todos
os sábados pelo aplicativo e pela
televisão, na parte da manhã,
com horário ainda a definir, com
uma equipe de professores qualificados da rede e convidados,
em cada área do conhecimento
da prova: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecno-

logias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.
Na aula inaugural, o professor de Literatura Marcelo Muller abordou, entre outros temas,
a interpretação de texto. “Fui aluno da escola pública, o que fez
diferença na minha vida. Temos
professores excelentes na rede.
Ninguém vai fazer por você; é
você que tem que ir atrás”, ressalta o docente.
O secretário Rossieli Soares
destaca a importância da inscrição do aluno na prova do Enem.
“O seu sonho você tem que agarrar. A Secretaria não é responsável por adiar ou cancelar a prova. Estamos aqui para fazer o que
for necessário para os estudantes se inscreverem e não perderem essa oportunidade porque,
se o aluno não se inscrever, não
poderá fazer a prova”, salienta.
“Eu fiz a minha faculdade em

uma universidade privada, mas
tive bolsa, e foi superimportante. Se você pode ter essa oportunidade, é importante saber disso”, completa o gestor.
Marianne Luiza Martins Pereira, ex-aluna da rede, que teve
nota 880 na prova, incentiva os
estudantes a não desistirem.
“Sempre estudei em escola pública e moro na periferia. No terceiro ano, eu tive que mudar para o
período noturno na escola, por
causa do trabalho. Pra mim, foi um
grande marco porque foi difícil e
é difícil, mas basta dedicação nesse período, com cronograma de
estudo. Sou muito grata aos professores da escola pública. Não
precisei de cursinho para passar
no vestibular”, revela.
“Os nossos professores estão fazendo um trabalho incrível
na rede. Os profissionais estão
trabalhando muito para fazer

tudo acontecer. Eu adoro a assistir à programação e me sinto
um estudante”, comenta Rossieli Soares.
Vale lembrar que todos os
alunos da rede pública estão
isentos da taxa da prova, que seria de R$ 85. As inscrições para
o Enem 2020 se encerram na
sexta-feira (22).
A estrutura permanece com
45 questões de cada área do conhecimento, mais uma redação
que deverá ser desenvolvida no
modelo dissertativo-argumentativo, com um máximo de 30 linhas.
A única diferença é que, no
Enem Digital, as provas objetivas serão respondidas em um
computador, com exceção da
redação, que deverá ser feita no
papel. Para mais informações,
os interessados devem acessar o
site https://enem.inep.gov.br/.
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Agências da Caixa em São Paulo vão
abrir mesmo com feriado antecipado
As agências da Caixa Econômica Federal no estado de São
Paulo abrirão nos próximos
dias, independentemente da antecipação de feriados na capital e em várias cidades do estado, informou, o presidente
do banco, Pedro Guimarães.
Segundo ele, o banco funcionará inclusive aos sábados para
o saque do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras).
“Nosso objetivo é manter o
equilíbrio. O auxílio financeiro é fundamental para 60 milhões de brasileiros”, disse
Guimarães.
O presidente da Caixa apresentou um balanço do pagamento da segunda parcela do auxílio
emergencial, que começou na
segunda-feira, (18) para os beneficiários do Bolsa Família. Até
as 14h de terça-feira, (19), 3,8
milhões de brasileiros haviam
sacado cerca de R$ 3 bilhões nas
agências do banco, nos caixas
eletrônicos e em casas lotéricas.

Nesta quarta-feira, (20), o
pagamento da segunda parcela
deve aumentar com o início da
liberação do segundo lote para
trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Diferentemente dos inscritos
no Bolsa Família, o dinheiro será
apenas depositado nas contas poupança digitais e só poderá ser retirado em espécie de 30 de maio
a 13 de junho, dependendo do mês
de nascimento do beneficiário.
A Caixa pagou o auxílio emergencial a 51 milhões de brasileiros, num total de R$ 36,2 bilhões.
O número inclui tanto a primeira
como a segunda parcela. Se for
considerada apenas a primeira parcela, 51 milhões de pessoas receberam R$ 33,2 bilhões.
Segundo Guimarães, a Caixa
terminará o mês tendo pagado o
auxílio a 59 milhões de brasileiros. Isso porque, de terça-feira
até 29 de maio, um grupo de 8,3
milhões de pessoas que tiveram

o benefício liberado recentemente estão sacando a primeira
parcela, conforme o mês de nascimento.
Na última sexta-feira (15), a
Dataprev, estatal de tecnologia
que analisa os pedidos de auxílio emergencial, liberou o benefício a esse contingente.
A partir do dia 30, os inscritos no CadÚnico e os trabalhadores informais poderão sacar a
segunda parcela em espécie. Até
lá, eles apenas poderão movimentar o auxílio emergencial
por meio do aplicativo Caixa
Tem, que permite o pagamento
de contas domésticas (água, luz,
telefone e gás), de boletos bancários e compras em estabelecimentos parceiros da Caixa.
O presidente do banco explicou que o objetivo do calendário mais espaçado que o do mês
passado é evitar aglomerações
nas agências, como ocorreu com
o saque da primeira parcela.
De terça-feira, 19 até 13 de
junho, as agências da Caixa de-

verão receber cerca de 2,5 milhões de pessoas por dia. “Essa
separação que fizemos [no cronograma] faz com que não tenhamos grande demanda concentrada de duas, três semanas atrás”,
justificou.
A vice-presidente de Governo
da Caixa, Tatiana Thomé, apresentou um balanço do Benefício
Emergencial (BEm), pago a trabalhadores com contrato suspenso ou
jornada reduzida durante a pandemia do novo coronavírus. Desde 4 de maio, o banco pagou R$
1,8 bilhão a pouco menos de 2
milhões de trabalhadores.
Do valor pago, R$ 1,2 bilhão
foram depositados em contas de
correntistas da Caixa Econômica Federal, R$ 608,4 milhões,
creditados em contas poupança
digitais e R$ 27,8 milhões foram pagos por meio do Cartão
do Cidadão.
O Bem equivale a uma parcela do seguro-desemprego a
que o trabalhador teria direito se
fosse demitido. (Agência Brasil)

Mais de mil municípios terão
R$ 598 mi em emendas parlamentares
A nova modalidade de repasse de recursos de emendas parlamentares para estados e municípios, chamada de transferências especiais, está disponível a
partir de terça-feira (19). Criada no final do ano passado por
emenda à Constituição, essa
modalidade ocorre quando um
parlamentar encaminha recursos
para um governo estadual ou
uma prefeitura sem uma destinação definida.
De acordo com o Ministério
da Economia, em 2020, primeiro ano da nova modalidade de
transferência, serão atendidos
1.296 municípios, com um total de R$ 598 milhões em emendas parlamentares.
Segundo o secretário de
Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, para ter

acesso aos recursos, os gestores públicos devem se cadastrar
no Portal Gov.br. Depois é preciso entrar na plataforma, dar
ciência da existência da emenda
e indicar uma agência bancária
para receber os recursos.
O passo a passo para realizar
o cadastro e receber a transferência está disponível na Plataforma +Brasil.
Heckert acrescentou que
essa modalidade de transferência
dá mais liberdade para os municípios escolherem as ações em que
pretendem aplicar os recursos.
“Às vezes, o município pode receber uma emenda que é para uma
finalidade necessária, mas não a
prioritária. Com as transferências especiais, há liberdade maior
para direcionar os recursos.”
Entretanto, há algumas res-

trições para a aplicação do dinheiro. “Os recursos não podem
ser usados para pagamento de
pessoal ou para encargos de dívidas, e 70% têm que ser direcionados para investimento”, explicou. O objetivo é que as transferências especiais sejam usadas
em programas finalísticos, que
atendam diretamente o cidadão,
como ações voltadas para infraestrutura, saúde e educação.
Para o secretário, uma das
vantagens deste novo módulo
será a transparência das informações, que estarão disponíveis
para toda a sociedade no Painel
Parlamentar, onde será possível
acompanhar o andamento das
políticas públicas definidas pelos municípios. “Além desta ferramenta de transparência, fundamental para o controle social,

também desenvolvemos uma
funcionalidade que permitirá o
acompanhamento e gerenciamento das emendas pelos parlamentares”, explica.
Segundo Heckert, a sociedade pode verificar, por exemplo,
informações sobre licitação e
fornecedores.
Criada no ano passado, a Plataforma +Brasil é um sistema
integrado que busca reunir as
diferentes modalidades de transferências de recursos da União.
Até 2022, a Plataforma operacionalizará todas as 30 modalidades de transferências da
União, totalizando a gestão de
aproximadamente R$ 380 bilhões por ano. Até o momento,
nove modalidades de transferências de recursos da União estão
na plataforma. (Agência Brasil)

IBGE devolve taxa de inscrição a
candidatos à seleção para o Censo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou na terça-feira, (19) a devolução de R$ 2,82 milhões para os
candidatos inscritos no concurso de seleção para trabalhar no
próximo Censo. A pesquisa, que
seria realizada neste ano, foi adiada para 2021 devido à pandemia

do novo coronavírus (covid-19).
Por isso, a seleção para contratar temporariamente 208.695 pessoas foi cancelada em março deste ano.
A devolução será feita por
meio do aplicativo Carteira Digital BB, do Banco do Brasil, que
pode ser baixado em celulares
com sistema Android ou iOS.

Não é necessário ser correntista do banco para usar o aplicativo e receber o dinheiro.
A escolha pelo aplicativo foi
feita para evitar que as pessoas
se desloquem até uma agência
bancária e se formem aglomerações. Cerca de 100,7 mil candidatos pagaram as taxas, que

variam de R$ 23,61 (para candidatos a recenseador) a R$ 35,80
(para agente censitário).
O Censo é feito, regularmente, a cada década, a fim de
conhecer, por meio de pesquisas no próprio domicílio, a realidade da população brasileira.
(Agência Brasil)

Ferramenta permite acompanhamento
de emendas parlamentares
Desde terça-feira, (19), o
cidadão já pode acompanhar a
execução de emendas parlamentares sem destinação definida,
quando o recurso é reservado a
uma localidade, mas sem a definição de como será gasto. A Plataforma +Brasil, gerenciada
pelo Ministério da Economia,
lançou o Painel Parlamentar, que
permite o monitoramento desse tipo de emenda, chamada de
transferências especiais.
O Orçamento deste ano prevê R$ 598 milhões em emendas
sem destinação definida para
1.296 municípios.
Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia,
a ferramenta aumenta a transparência das informações, ao permitir o acompanhamento das

políticas públicas definidas pelos municípios pela população.
As transferências especiais
dão mais liberdade aos municípios na execução de ações. A
Constituição, no entanto, estabelece limites. Os recursos só podem ser gastos em programas
que atendam diretamente ao cidadão, como ações de educação, capacitação profissional,
saúde e até artesanato. A modalidade não pode ser usada
para pagar o funcionalismo –
ativo, inativo ou pensionistas –
nem para quitar os encargos de
dívidas das prefeituras.
Criada em setembro do ano
passado, a Plataforma +Brasil
informatiza a prestação de contas de transferências federais
voluntárias recebidas pelos en-

tes locais. As transferências especiais são a décima modalidade integrada ao novo sistema. Até 2022, o governo pretende que todas as 30 modalidades de transferências da
União estejam registradas na
plataforma, totalizando a gestão
de aproximadamente R$ 380 bilhões por ano.
Para operacionalizarem os
recursos das transferências especiais, os gestores públicos terão de se cadastrar no portal
gov.br. A Secretaria de Gestão
do ME elaborou um manual
para ajudar as prefeituras. O
material traz o passo a passo de
como deve ser feito o cadastro e de como as transferências da União são registradas na
Plataforma +Brasil.

O Ministério da Economia
oferece três aplicativos para
acompanhamento das transferências federais pelos governos
locais. O App Gestão +Brasil é
voltado a gestores. O App Fiscalização +Brasil fornece informações sobre obras com
recursos da União, com relatórios fotográficos com georreferenciamento (marcação de
local). O App Cidadão +Brasil
permite o monitoramento por
qualquer cidadão das transferências e convênios entre a
União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios.
Os aplicativos estão disponíveis na Play Store, para dispositivos do sistema Android, e na
App Store, para dispositivos do
sistema iOS, da Apple.

Deputados aprovam uso obrigatório
de máscara em locais públicos
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na quartafeira (13) o texto-base do projeto de lei que obriga o uso de
máscaras em locais públicos e
privados enquanto durar a emergência de saúde pública causada
pela pandemia de covid-19. O
projeto prevê multa de R$ 300
para quem não usar a máscara. A
punição poderá chegar a R$ 600
se houver reincidência.
O projeto estabelece o uso
da máscara em ruas, instalações,
prédios ou áreas de acesso público. O equipamento de proteção poderá ser produzido artesanalmente, seguindo recomendações técnicas e fundamenta-

das da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O texto também prevê que os
órgãos públicos e as empresas
autorizadas a funcionar durante a
pandemia serão obrigados a fornecer aos funcionários máscaras
de proteção individual artesanal
e outros equipamentos de proteção quando o estabelecimento funcionar atendendo ao público. O empregador também será
multado em caso de descumprimento.
Os parlamentares acrescentaram um dispositivo que obriga
o uso de máscaras para trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de me-

didas socioeducativas. O objetivo
é garantir que esses funcionários
também tenham direito a receber
as máscaras do Poder Público.
Na compra das máscaras
para os funcionários, o Poder
Público dará prioridade aos
equipamentos de proteção feitos por costureiras ou outros
produtores locais, de forma individual, associada ou por
meio de cooperativas de produtores, observado sempre o preço
de mercado.
O projeto determina ainda a
realização de campanhas publicitárias de interesse público, informando a necessidade do uso
de máscaras de proteção pesso-

al e a maneira correta de seu descarte, obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde.
A medida aprovada assegura
ainda que profissionais de saúde contaminados pela covid-19
terão garantidos leitos e atendimento em hospitais, respeitados
os protocolos nacionais de atendimento médico.
A multa será dispensada para
os mais pobres, onde não houver distribuição gratuita de máscaras. Também ficará dispensado o uso de máscaras por pessoas com transtorno do espectro autista ou deficiência que
impeça o uso adequado da máscara facial. (Agência Brasil)

Opas: todos os
países devem ter
acesso às vacinas
contra covid-19
Em coletiva de imprensa virtual realizada na terça-feira, (19),
a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) defendeu que,
quando a vacina contra o novo coronavírus estiver pronta, todos
os países devem ter acesso, independentemente de suas capacidades de pagamento. O brasileiro Jarbas Barbosa, diretor adjunto da organização, afirmou que a vacina poderá estar pronta para
ser fabricada dentro de um ano.
“Neste momento, temos mais de 100 projetos de desenvolvimento de vacinas. Alguns já começaram testes em humanos,
alguns já concluíram a primeira fase dos ensaios em humanos,
que é a fase 1. Ou seja, pode-se ter como resultado dessa cooperação global uma vacina que talvez em um ano esteja disponível
para ser fabricada”, explicou.
Para Barbosa, “a Opas trabalhou com sócios internacionais
sobre o assunto da vacina para garantir que os países da região
tenham acesso quando estiver disponível. Não podemos permitir que o acesso à vacina possa estar relacionado com a capacidade de pagamento de um país. É muito importante, como um dos
pilares de nossa organização, a solidariedade”.
Com relação à hidroxicloroquina ou à cloroquina, Marcos
Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da
Opas, afirmou que não há nenhuma prova que indique ser recomendável o uso durante o tratamento da covid-19.
“Não temos resultados dos ensaios clínicos que sugiram a
eficácia desses dois remédios. De fato, desde o início, a Opas
trabalhou com todos os países e imediatamente produzimos uma
revisão muito sistemática sobre as evidências desses dois medicamentos. Acabamos de atualizar esse documento e não há evidências de que sejam eficazes contra a covid-19. O uso deles é
decisão de cada país, mas nossas recomendações são muito claras: de que não devem ser utilizados. E, de fato, há estudos que
apontam para uma alta taxa de efeitos secundários, como problemas cardiológicos em pessoas que estão utilizando”, afirmou
Espinal.
O diretor ressaltou que é importante que os países transmitam uma mensagem consistente, em consonância com as recomendações da Opas e da Organização Mundial da Saúde (OMS),
para evitar que a população não sabia a quem deve escutar. “Os
países implementam diferentes medidas. Cada país adota seu
modelo e, para isso, a Opas os assessora e está em comunicação
constante através de seus especialistas.”
Ao ser questionado sobre a estratégia da “imunidade de rebanho” defendida por alguns países, Sylvain Aldighieri, gerente de
Incidentes do organismo, respondeu que essa não é a estratégia
recomendada pela OMS nem pela Opas.
“Os eixos e a estratégia de resposta se baseiam na detecção
dos casos, o isolamento desses casos, a identificação dos contatos [daquelas pessoas que estiveram em contato com infectados)], a quarentena deles, o manejo clínico para salvar vidas, e a
implementação das medidas de saúde pública, com todas as suas
etapas. Esse é o caminho que temos que seguir nessa região, não
é buscar uma imunidade de rebanho. Na verdade, não gostamos
dessas palavras, que não se aplicam ao ser humano”, disse Aldighieri.
O especialista também falou sobre a importância de reforçar
a prevenção e o controle da covid-19 em populações vulneráveis.
“Estamos falando de pessoas vulneráveis, de povos indígenas, não somente na região [do] Amazonas, mas também nos Andes, na América Central. Além dos afrodescendentes, que são
minoria em alguns países. São populações muito vulneráveis por
diferentes razões. Além dos desafios da promoção da saúde e do
acesso à informação, também vivem em condições de pobreza,
em comunidades muito densas. Existe o risco de que o vírus se
propague para as comunidades mais remotas através de rios e
estradas no Amazonas.”
“Temos diferentes pontos críticos e queria falar sobre a Tríplice Fronteira entre Brasil, Peru, Colômbia, onde estamos vendo uma tendência ascendente com uma alta taxa reprodutiva da
covid-19. Devemos considerar os povos indígenas como populações vulneráveis e implementar medidas de prevenção e controle para protegê-los”, destacou. (Agência Brasil)

Ministério lança canal
para registro de denúncias
trabalhistas
A Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia
lançou um canal para registro de denúncias trabalhistas
no portal Gov.br. Com a nova
ferramenta, o objetivo é que
o trabalhador não tenha que
ir a uma das unidades das superintendências regionais do
Tr a b a l h o d o M i n i stério da
Economia para registrar uma reclamação.
Assim, diz a secretaria, há
redução de custos e melhora na
gestão pública, e servidores que
atuavam no atendimento presencial poderão ser deslocados para
realizar outras atividades.
Como denunciar
O canal pode ser usado para

denúncias, reclamações e registro de irregularidades trabalhistas. É preciso cadastrar o CPF Cadastro de Pessoas Físicas - e
uma senha na área de acesso ao
portal Gov.br.
Não é possível fazer denúncia anônima, mas os dados do
denunciante são sigilosos e não
serão divulgados no curso de
uma possível fiscalização. O
tempo estimado para realizar
uma denúncia trabalhista é de
cerca de 15 minutos.
No caso de trabalho análogo
ao de escravo, não é exigida a
identificação do denunciante no
Gov.br, mas a denúncia deve ser
feita pelo Sistema Ipê, disponível também no portal Gov.br.
(Agência Brasil)
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STF restabelece redução de
contribuições ao Sistema S
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, restabeleceu, segunda-feira,
(18), os efeitos da Medida Provisória 932/2020, que reduziu pela
metade as contribuições das empresas ao Sistema S por três meses, de abril a junho deste ano. O
ministro atendeu a um pedido da
União.
A redução das contribuições
fez parte do pacote de medidas
anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para ajudar empresas afetadas pela crise
provocada pela pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
O corte de 50% havia sido
suspenso pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1), a

pedido do Serviço Nacional do
Comércio (Sesc) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem (Senac), que tiveram a solicitação
negada na primeira instância.
A entidades do Sistema S alegam que a redução nas contribuições afeta de forma drástica o trabalho realizado por elas, que inclui formação de trabalhadores, a
manutenção de escolas de nível
básico e médio e a prestação de
assistência social e atendimento
de saúde, entre outras atividades.
Ao STF, a Advocacia-Geral da
União (AGU) defendeu o corte nas
contribuições como meio de amenizar os impactos da crise econômica provocada pela pandemia, em
especial no que diz respeito à saú-

de financeira de empresas e a manutenção de empregos.
Ao concordar com os argumentos da AGU, Toffoli argmentou que “não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar impostos, ou mesmo
quais políticas públicas devem
ser adotadas, substituindo-se
aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento”.
A exceção se daria caso
houvesse violação à Constituição, ressalvou Toffoli. Ele lembrou que há duas ações diretas de inconstitucionalidade
(ADI’s) relatadas pelo ministro
Ricardo Lewandowski que
contestam a MP 932/2020 e

que ainda devem ser julgadas
pelo plenário do Supremo.
O Sistema S é um conjunto
de entidades, administradas por
federações e confederações patronais, voltadas para o treinamento profissional, assistência
social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica.
São elas o Serviço Social da
Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio (Senac); Serviço Social de Transporte (Sest); Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte
(Senat); Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar); Ser-

viço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo (Sescoop); e
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
As contribuições ao sistema
incidem sobre a folha de salários
das empresas que integram a categoria correspondente e são repassadas pelo g
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Cyrela Extrema Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 10.982.461/0001-60 - NIRE 35.223.468.575
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, às 10hs., sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença. totalidade do capital social. Mesa. Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Deliberações Aprovadas. 1. redução do capital social em R$ 13.875.726,00, sendo R$ 12.245.726,00 direcionados a
absorção de prejuízos, e R$ 1.630.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 13.875.726 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda.,
a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2.
O capital social passa de R$ 65.804.266,00 para R$ 51.928.540,00, dividido em 51.928.540 quotas. Encerramento.
Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócios: Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Paraná Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF nº 07.965.232/0001-23 - NIRE 35.220.627.991
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 06.05.2020, às 10 h, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 6.614.995,00, sendo R$ 5.614.995,00 direcionados a absorção de prejuízos e R$ 1.000.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o
cancelamento de 6.614.995 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Cyrela Montblanc
Empreendimentos Imobiliários S.A., com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário
Ltda, a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 37.028.080,00 para R$ 30.413.085,00, dividido em 30.413.085 quotas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócios: Cyrela Montblanc Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Living Sabino Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 11.365.737/0001-24 - NIRE 35.223.874.085
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local. 06.05.2020, às 10 hs., na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença. totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas. 1. redução do capital social em R$ 1.300.000,00, por serem considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 1.300.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas
canceladas. 2. O Capital Social passará de R$ 6.639.467,00 para R$ 5.339.467,00, dividido em 5.339.467 quotas.
Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais.
São Paulo, 06.05.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Miguel
Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Cyrela Trentino Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 13.177.652/0001-48 - NIRE 35.225.027.231
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 3.711.798,00, sendo R$ 851.798,00
direcionados a absorção de prejuízos e R$ 2.860.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto,
mediante o cancelamento de 3.711.798 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da
sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, a qual receberá, o valor da redução em
moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Assim, o capital social passa de R$
40.229.930,00 para R$ 36.518.132,00, dividido em 36.518.132 quotas. Autorizar os administradores a assinar e
ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty
S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Living Sabará Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 10.957.619/0001-42 - NIRE 35.223.468.265
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 06.05.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP.
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.920.000,00, por serem considerados
excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 1.920.000 quotas do Capital Social, com valor nominal
de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, o valor da
redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital de R$
10.473.067,00 para R$ 8.553.067,00, dividido em 8.553.067 quotas. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar
os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócia: Living Empreendimentos
Imobiliários S.A. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A.

Just Fit Participações em Empreendimentos S.A.

CNPJ/ME nº 16.738.149/0001-02 - NIRE 35.300.497.643
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 18.11.2019
Data, Hora, Local: 18.11.2019, às 10hs, na sede social, Rua Alexandre Dumas, 2.100, 12º andar, conjuntos 121 e 122, São
Paulo/SP. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Washington Umberto Cinel; Secretário: Alberto Costa Sousa Camões.
Deliberações: (A) A realização da Emissão das Debêntures, nos termos do artigo 59 da Lei das S.A e do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, sem Garantias Reais ou Fidejussórias, para Colocação Privada, da Just Fit Participações em Empreendimentos S.A” (“Escritura de Emissão”) (Anexo I), a qual
terá as características adiante especiﬁcadas e será emitida de acordo com as seguintes condições: (a) Número da Emissão. A presente Emissão constitui a 1ª emissão de debêntures da Companhia. (b) Valor Total da Emissão. O montante
total da Emissão é de R$ 30.000.000,00. (c) Valor Nominal. As Debêntures terão valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$ 100.000,00 (“Valor Nominal Unitário”). (d) Séries. A Emissão das Debêntures será realizada em duas séries, sendo elas: Série 1 e Série 2 (em conjunto, “Séries”). (e) Quantidade Total de Debêntures. A quantidade total das Debêntures das Séries emitidas é de 300, sendo 200 Debêntures da Série 1 e 100 Debêntures da Série 2. (f) Colocação. As Debêntures serão emitidas para subscrição privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, não sendo objeto do registro junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, conforme alterada. (g) Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados no curso ordinário dos negócios da Companhia, especialmente para ﬁnanciar um plano de redução de custos e aumento de receitas da Companhia. (h) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures das Séries será
21.11.2019 (“Data de Emissão”). (i) Conversibilidade e Formas das Debêntures. No tocante à conversibilidade das
Debêntures das Séries, as Debêntures da Série 1 e as Debêntures da Série 2 terão as seguintes distinções entre sim, além de
outras previstas na Escritura de Emissão: (i) Série 1. As Debêntures da Série 1 serão nominativas, conversíveis em ações preferenciais classe B, com direito irrestrito a voto, representativas do capital social da Companhia (“Ações Preferenciais Classe
B”); e (ii) Série 2. As Debêntures da Série 2 serão nominativas, conversíveis em ações preferenciais classe C, com direito irrestrito a voto, representativas do capital social da Companhia (“Ações Preferenciais Classe C” e, em conjunto com Ações Preferenciais Classe B, “Ações Preferenciais”). (j) Espécie e Garantia. As Debêntures da Emissão não terão garantia real ou ﬁdejussória; (k) Comprovação da Titularidade das Debêntures. A titularidade das Debêntures será comprovada pelo
registro dos nomes de seus titulares no livro de registro de debêntures aberto pela Companhia, registrado na JUCESP e arquivado na sede da Companhia. (l) Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão prazo de validade até o dia 31.12.2020
(“Prazo”) e tornar-se-ão exigíveis 10 dias após o término do Prazo ou na data de um Evento de Liquidez Relevante, sem que
tenha ocorrido uma Conversão, nos termos deﬁnidos e dispostos na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”). (m) Remuneração das Debêntures. O Valor Nominal das Debêntures de ambas as Séries será remunerado a uma taxa equivalente à variação anual correspondente a 100% das taxas médias diárias relativas a operações com Certiﬁcados de Depósitos
Interbancários, divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“CDI”), acrescido de 6,5% ao ano (totalizando CDI + 6,5%),
pro rata temporis, a partir da data das respectivas integralizações e até a data de efetivo pagamento (“Remuneração”). (n)
Forma de Integralização. As Debêntures de ambas Séries deverão ser integralizadas pelos debenturistas no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da Data da Emissão. (o) Prazo para a Conversão das Debêntures. As Debêntures das
Séries poderão ser convertidas em Ações Preferenciais dentro do Período de Conversão Evento de Liquidez Relevante, conforme deﬁnido na Escritura de Emissão, observados os termos previstos na Escritura de Emissão; (p) Outras características.
As demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e serão negociadas pela Diretoria da Companhia. (B) A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as providências necessárias para a implementação das matérias ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando à negociação e celebração da competente Escritura de Emissão das Debêntures, bem como a contratação dos assessores legais da Emissão.
Encerramento: Nada mais. Acionistas: Lightstone Fund S.A. (p.p. Pedro Paulo Teixeira e Marcos Wilson Pereira); Stratus
SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações, por sua gestora, Stratus Gestão de Carteiras Ltda.; Washington Umberto
Cinel e Marco Antonio Souza de Lara. JUCESP nº 162.030/20-4 em 06.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COMARCA DE SÃO PAULO - 37ª VARA CÍVEL CENTRAL - Praça João Mendes
s/nº - 12º andar - salas nº 1215/1217 - Centro - CEP01501-900 - Fone: 21716248 - São Paulo-SP - E-mail: sp37cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 1006294-18.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de
Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
ADRIANA CARDOSO DOS REIS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSEFA
VALENTIM DOS SANTOS (CPF 263.423.288-89), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA.
lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento
de R$1.298,00 (jan/2018) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários e
demais cominações, referente a franquia do seguro proveniente do dano material
causado ao veículo VW Saveiro, de placas MIY 6928, locado pela autora, em razão
de acidente causado pelo veículo da ré, GM Monza de placas CLA 7261, ocorrido
em 04.11.2015. Estando a ré e lugar incerto e não sabido, foi deferida a
CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2020.
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Living Ribeirão Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 11.360.582/0001-33 - NIRE 35.223.873.771
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié
Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 2.700.000,00, por serem considerados
excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 2.700.000 quotas do Capital Social, com valor nominal
de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá, o valor da
redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Desta forma o capital social
passará de R$ 6.822.642,00 para R$ 4.122.642,00, dividido em 4.122.642 quotas. Autorizar os administradores a
assinar e ﬁrmar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócia: Living
Empreendimentos Imobiliários S.A. por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg

e 27/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1021066-86.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Busca eApreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Luis Carlos dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1021066-86.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
II - SantoAmaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSASFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIS
CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF n° 164.164.448-60 e RG nº 24862624 - SP) que Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL:
“ veíc ulo marc a FORD, modelo KA 1.0 SEL TICVT FLEX, ano fab./ mod. 2016/ combustível GASOLINA, cor
BRANCA, chassi 9BFZH55L1H8404248, placa PYH7673, RENAVAM 001097173949”.Apreendido o bem, e
estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no
prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. 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 08 de maio de 2020.
19 e 20/05

CBR 021 Empreendimentos Imobiliários Ltda

CNPJ 18.546.469/0001-96 - NIRE 35.227.710.109
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, às 10 h, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Deliberações Aprovadas: Redução do capital em R$ 5.500.000,00, por serem considerados excessivos em relação ao
objeto, mediante o cancelamento de 5.500.000 quotas do Capital Social, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo
4.458.300 quotas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 1.041.700 quotas da
sócia Flamingo – Investimentos Imobiliários Ltda., as quais receberão, o valor da redução em moeda corrente do
país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Desta forma o capital social passa de R$ 15.827.674,00 para
R$ 10.327.674,00, dividido em 10.327.674 quotas. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar os documentos.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e
Flamingo – Investimentos Imobiliários Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.

CNPJ nº 20.247.332/0001-82 – NIRE 35.300.465.377
Assembleia Geral Extraordinária Digital - Edital De Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da IT’SSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) digital a ser realizada no dia 01/06/2020, às 10h, única e exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação do “Protocolo e Justiﬁcação de Incorporação da JFJ
Participações Ltda. pela It’sSeg Corretora de Seguros S.A.”, celebrado pelos administradores da Companhia e da JFJ Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 2.403,
sala 02, Jardim Paulistano, CEP 01441-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.315.707/0001-52, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob o NIRE 35.227.555.804 (“JFJ” e “Protocolo”); (ii) a ratiﬁcação da nomeação e contratação da empresa especializada Dallas
Assessoria Contábil Ltda., responsável pela avaliação do patrimônio líquido da JFJ que será vertido para a Companhia e elaboração do
laudo de avaliação da JFJ (“Empresa Avaliadora”); (iii) o exame e apreciação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da JFJ elaborado
pela Empresa Avaliadora, com data base de 30 de abril de 2020 (“Laudo de Avaliação”); (iv) a aprovação da Incorporação da JFJ pela
Companhia com a consequente extinção da JFJ e versão de seu acervo líquido para a Companhia (“Incorporação”); (v) a aprovação
do aumento do capital social da Companhia em virtude das Incorporação; (vi) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia para reﬂetir o aumento de capital social da Companhia em virtude da Incorporação; (vii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia; e (viii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos e providências necessários à implementação
da Incorporação. Informações Gerais: Documentos Relacionados à AGE: Uma cópia do Protocolo foi encaminhada aos acionistas por e-mail.
Participação na AGE: Os acionistas poderão optar por participar da AGE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação
remota pelo aplicativo Zoom); (ii) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom), ou (c) via boletim de
voto a distância. Os dados de acesso à AGE via aplicativo Zoom serão encaminhados aos acionistas por e-mail. (i) O acionista que optar
por participar da AGE pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou
estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa jurídica. Para os
fundos de investimento, é necessária a apresentação do último regulamento consolidado, estatuto social/contrato social do administrador ou
gestor do fundo e documentação societária que comprove os poderes de representação. (ii) Para os casos em que o acionista opte por ser
representado por procurador, além dos documentos indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato.
(iii) Para os casos em que o acionista opte por participar via boletim de voto a distância (cujo modelo será disponibilizado pela Companhia),
deve encaminhá-lo devidamente preenchido, rubricado e assinado diretamente à Companhia, em conjunto com os documentos indicados
no item (i) acima. O envio de boletim de voto a distância não impede o acionista de participar da AGE e exercer seu direito de participação
e votação durante o conclave, caso em que o boletim de voto a distância enviado será desconsiderado. Para viabilizar a participação do
acionista na AGE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples de toda a documentação mencionada nos itens acima ao e-mail
societario@itsseg.com, sendo obrigatória a remessa da via original do boletim de voto a distância ou de eventual instrumento de mandato
(em ambos os casos com a ﬁrma reconhecida), em até 20 dias da data da realização da AGE para a sede da Companhia, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1478, 18º andar, conjunto 1801, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01472-900,
aos cuidados da Diretoria. Os acionistas serão comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia,
bem como conﬁrmação de sua validade e eventuais alterações necessárias. Os boletins de voto a distância incompletos ou que tenham sido
enviados sem a documentação necessária serão desconsiderados e o respectivo acionista comunicado.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Membro do Conselho de Administração.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 08 de junho de 2020, às 10:00 horas, de
forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser
enviado o link para conexão gerado pela Emissora, 2 (duas) horas antes da reunião, conforme prerrogativa do OfícioCircular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, a ﬁm de, nos
termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora
(“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a contratação de assessor
legal para representar os interesses dos Titulares de CRI na Recuperação Judicial da Esser Holding Ltda (“Devedora”),
processo nº 1035200-47.2020.8.26.0100, cujo processamento foi deferido pelo Juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, conforme fato relevante divulgado no dia 30 de abril de 2020 no site
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 2. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item
acima. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença de titulares de CRI que representem 50% mais um dos
CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples dos presentes. 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 Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de
eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.com.br e
jurídico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
11ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II ² SANTO AMARO
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002798-30.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROCHELI ANDIARA DOS SANTOS SALDANHA, CPF 225.289.908-55,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CENTRO EDUCACIONAL
CONCORDIA LTDA. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague o débito de R$ 9.730,85 (fev/2020), devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2020.

25ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP - Edital Citação - Prazo 20 dias. Proc: 1117480-46.2018.8.26.0100
- ADoutora LEILA HASSEM DA PONTE, Juíza da 25ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, FAZ SABER a
ENS - Equipe Nossa Segurança Eireli, CNPJ sob nº 23.706.277/0001-30, Ação: Tutela Cautelar Antecedente,
por parte de Condomínio Edifício Legítimo Eloy, objetivando o efeito de SUSTAR o protesto referido oficiandose ao 5ª Tabelionato de Protesto, protesta por todas as provas em direito admitidas, especialmente pelo
depoimento da requerida, que desde já fica requerido, testemunhas e tudo mais que se fizer necessário a
elucidação do presente feito, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 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 “nos termos do artigo 257 NCPC”. Afixe-se e Publiquese o edital – São Paulo-SP.
J – 20 e 23/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041466-60.2014.8.26.0100. O MM. Juíz
da 45ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, FAZ SABER a SERGIO
ANTONIO ALAMBERT, portador da cédula de identidade RG nº 7.846.286-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 755.705.218-87 Ação: Execução proposta por BANCO TRICURY S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 57.839.805/0001-40, objetivando o recebimento de R$ 1.900.502,95 (05/2014) representada por Contratos
Bancários e não localizado o requerido , expede-se edital para que, para que em 03 dias, a fluir após os 20
dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no
prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem
o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sendo nomeado curador especial em caso de inércia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS
J – 20 e 23/05

CNPJ/ME nº 32.023.336/0001-66 – NIRE 35.300.528.085
Aviso aos Debenturistas
A Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V S.A., sociedade anônima sem registro de emissor de valores mobiliários
junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro
Crispiniano, nº 105, conj. 43, sala 07, (“Emissora”), pelo presente aviso aos debenturistas (“Aviso”), tendo em vista o disposto
na Lei nº 17.341, de 18/05/2020, e no Decreto nº 59.450, de 18/05/2020, ambas do município de São Paulo, que decretaram
a antecipação de feriado do “Dia da Consciência Negra” no município de São Paulo para o dia 21/05/2020 em decorrência da
atual emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, comunica a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., na condição de agente fiduciário, os fiadores e os titulares das debêntures da primeira série e das debêntures da segunda
série integrantes da segunda emissão da Emissora (“Debenturistas”), que a assembleia geral de Debenturistas marcada para
o dia 21/05/2020, às 15:00 horas, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal “O Dia” nos dias 13, 14 e 15/05/2020 (“Edital de Convocação”), está mantida nos exatos termos constantes do Edital de
Convocação. São Paulo, 20 de maio de 2020. Vinicius Stopa – Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1043839-62.2017.8.26.0002 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 13ª
Vara Cível, do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) MARCOS WILLIAN SALLES, CPF 935.904.828-34, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de José Mauro Ortolan, alegando em síntese: objetivando condenar o requerido a não fazer
barulho excessivo, com festas e som alto, no período das 20:00 hs de um dia as 08:00 hs do dia seguinte, todos os dias
da semana, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento do valor total de R$ 17.250,00,
sendo R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 7.250,00 a título de danos materiais. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no
prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2020.
[19,20]
PRIMEIRA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL “V” - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1º OFÍCIO CÍVEL RESPECTIVO. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003092-95.2016.8.26.0005/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDINETE OLIVEIRA
PRADO, Brasileiro, Casada, Prendas do Lar, RG 32376992-5, CPF 409.045.125-68, com endereço à Rua Eliezer Jose de Macedo, 527, Parque
Cisper, CEP 03817-050, São Paulo - SP, que nos autos de Cumprimento de Sentença por parte de Luiz Arrigui Barreto, foi determinada a sua
).4)-!±°/ ªPORª%$)4!, ªPORªENCONTRARSEªEMªLUGARªINCERTOªEªNÍOªSABIDO ªSOBREªAª,AVRATURAªDOª4ERMOªDEª0ENHORAªEª$EPØSITOªDEªmSª ªQUEª
segue: Em São Paulo, aos 04 de abril de 2019, no Cartório da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V São Miguel Paulista, em cumprimento à r. decisão
proferida nos autos da ação em epígrafe, lavro o presente TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO com fundamento no artigo 844 e § 1º do artigo
845 do NCPC , bem como do § 5º acrescentado pela lei 10444/02 do seguinte bem: Matrícula nº 137.102, devidamente registrado no Registro de
Imóveis de São Vicente- Estado de São Paulo, assim descrito: O Sobrado nº 4, localizado parte no pavimento térreo do prédio nº 453 da Avenida
Marechal Deodoro, na Vila Valença, na cidade e comarca de São Vicente, confrontando pela frente de quem da avenida olha para o sobrado, pela
FRENTEªCOMªASªÈREASªDEªRECUOªFRONTEIRIÎASªËªAVENIDAª-ARECHALª$EODOROªEªESCADARIAªDEªACESSOªAOªSOBRADOªIDENTIlCADOªSOBªOªNªDOªLADOªDIREITOª
COMªÈREAªDEªRECUOªLATERALªDAªEDIlCAÎÍO ªONDEªDIVIDEªCOMªOªLOTEª ªDOªLADOªESQUERDO ªPARTEªCOMªAªESCADARIAªDEªACESSOªAOªSOBRADOªIDENTIlCADOªSOBª
OªNªEªPARTEªCOMªOªSOBRADOªIDENTIlCADOªSOBªN ªEªNOSªFUNDOSªCOMªAªÈREAªDEªRECUOªDAªEDIlCAÎÍO ªONDEªDIVIDEªCOMªOªLOTEªª²ªDEªPROPRIEDADEª
e uso exclusivo deste sobrado, na posição de quem da avenida Marechal Deodoro olha para o mesmo, uma área de uso exclusivo que assim se
DESCREVEvª ªMETROSªDOªLADOªESQUERDOªONDEªDIVISAªCOMªAªÈREAªDEªUSOªEXCLUSIVOªDOªSOBRADOªIDENTIlCADOªSOBªNªDAÓªDEmETEªËªDIREITAªNAªEXTENSÍOª
DEª ªMETROS ªONDEªDIVISAªCOMªOªALINHAMENTOªDAªAVENIDAª-ARECHALª$EODOROªDAÓªDEmETEª\ËªDIREITAªNAªEXTENSÍOªDEª ªMETROSªONDEªDIVISAªCOMªOª
LOTEªªDAÓªDEmETEªËªESQUERDAªNAªEXTENSÍOªDEª ªMETROS ªONDEªDIVISAªCOMªOªLOTEªªDAÓªDEmETEªËªDIREITAªNAªEXTENSÍOªDEª ªMETROSªONDEªDIVISAª
COMªAªÈREAªDEªUSOªEXCLUSIVOªDOªSOBRADOªIDENTIlCADOªSOBªNªDAÓªDEmETEªËªDIREITAªNAªEXTENSÍOªDEª ªMETROSªDAÓªDEmETEªËªESQUERDAªNAªEXTENSÍOª
DEª ªMETROSªEªDAÓªDEmETEªËªDIREITAªNAªEXTENSÍOªDEª ªMETROS ªATÏªOªPONTOªONDEªDEU SEªOªINÓCIOªDESTAªDESCRIÎÍOvª&ORAMªRATIlCADOSªAªÈREAªEª
FRAÎÍOªIDEALªCORRESPONDENTESªAOªIMØVEL ªQUEªlCARAMªINALTERADOSªPELAªRETIlCAÎÍOª)NSCRIÎÍOª#ADASTRAL    ªDOªQUALªFORAMª
nomeados depositários, os Srs. Edinete Oliveira Prado e Vanderlei Soares Prado, CPF nº 409.045.125-68 e 088.910.088-85, RG nº 32376992-5
e 16487889-5. Os depositários não podem abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências
do descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme segue devidamente assinado, e que no prazo de 15 dias,
QUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªSEªMANIFESTEªª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0000505-60.2020.8.26.0011 . A MM. Juíza de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc
, FAZ SABER a STEPHANIE TAMBOR VICENTE, CPF 414.511.338-12, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, que, nos
autos da ação Monitória, ora em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Ana Paula Zavan, foi deferida a sua
).4)-!±°/ªPORª%$)4!,ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªDEª2 ªATUALIZADOªATÏª
JANEIRO ªQUEªDEVERÈªSERªDEVIDAMENTEªCORRIGIDOªATÏªAªDATAªDOªEFETIVOªPAGAMENTO ªSOBªPENAªDEªMULTAªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEª
ªARTIGOª ªeªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªTAMBÏMªADVERTIDAªDEªQUE ªDECORRIDOªSEMªPAGAMENTOªOªPRAZOªDEªQUINZEªDIASª
ARTIGOªªDOª#0# ªTERÈªINÓCIOªOªPRAZOªDEªQUINZEªDIASªPARA ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªEªDEªNOVAªINTIMAÎÍO ªOFERECERªIMPUGNAÎÍOª
3ERÈªOªPRESENTEªEDITALªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª3ÍOª0AULO ªªDEªMARÎOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
Processo 1032057-27.2018.8.26.0001 - Interdição - Tutela e Curatela - N.J.P. - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria de Jesus Pereira, REQUERIDO POR Naizan de Jesus Pereira - PROCESSO Nº103205727.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS
RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente
a usucapião administrativo, prenotado sob nº 772.274 em 16 de julho de 2019 a
requerimento de NELSON SILVA, brasileiro, corretor de imóveis, RG nº 8437230 SSP/
SP e CPF nº 190.648.619-00 e sua mulher ANGELA APARECIDA GIMENES SLVA,
brasileira, bibliotecária, RG nº 12.682.166-5 SSP/SP e CPF nº 807.056.698-15, casados
na vigência da Lei 6.515/77, sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e
domiciliados nesta Capital, na Rua Lima e Silva nº 338, Ipiranga, cep 04215-020, FAZ
SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores,
que Nelson Silva e sua mulher Ângela Aparecida Gimenes Silva, acima qualificados,
requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071
da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando a
declaração de domínio sobre o prédio e respectivo terreno situado na Rua dos Operários
nº 722, Vila Brasilina, com 215,76m2 de terreno e 60,30m2 de área construída, com
origem nas transcrições nºs 8.870 e 37.151 do 1º Registro de Imóveis, de propriedade
de Hermann Telles Ribeiro e transcrição nº 58.961, deste Registro, de propriedade de
Paulo Telles Ribeiro, alegando e comprovando posse mansa e pacifica a mais de 20
anos. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos
termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato,
06 e 22/05
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de maio de 2020.

QUARTA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2020

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Just Fit Participações em Empreendimentos S.A.
Balanço patrimonial
Ativo
Nota
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
Contas a receber
6
Outros créditos
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
7
Intangível
8
Direito de uso
8
Total do ativo
Passivo
Nota
Passivo circulante
Fornecedores
9
Financiamentos
11
Passivo de arrendamento
11
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações trabalhistas
12
Provisões
13
Recebimentos antecipados
Passivo não circulante
Financiamentos
11
Debêntures
11
Provisão de desmantelamento
14
Passivo de arrendamento
8
Provisão para perdas com causas judiciais
15
Tributos diferido
Patrimônio líquido
Capital social
24
Prejuízos acumulados
Total do passivo e do patrimônio líquido

2019
37.938
31.620
4.858
1.460
137.559

2018
58.238
53.320
4.104
814
48.496

180
69.364
753
67.262
175.497
2019
21.984
6.686
3.743
6.507
660
641
3.577
170
99.073
5.438
30.315
575
62.587
55
103
54.440
120.035
(65.595)
175.497

37
48.312
147
106.734
2018
16.222
8.781
4.393
355
1.305
1.388
7.623
6.685
765
173
82.889
120.035
(37.146)
106.734

1. Contexto operacional: A Just Fit Participações em Empreendimentos S.A. (“JUST FIT” ou “Companhia”) é
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia foi constituída em 7 de agosto de 2012 e atua como “holding” da Companhia de academias que opera através da marca “JUST FIT”. A Companhia tem como objeto as seguintes atividades: (a) Escola de dança, ginástica, musculação e terapia; (b) Prestação de serviços em atividades de condicionamento físico, tais como ginástica, musculação, pilates, alongamento corporal, hidroginástica, assim como outras atividades na área de educação física; (c) Prestação de serviços de nutrição; (d) Prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial
na área de academias e escolas de ginástica, promoção de eventos esportivos, de exibições cinematográﬁcas,
de licenciamento de programas de computador e franquias, cobrança extrajudicial e informação cadastral; (e)
Participação no capital social de outras sociedades como quotista ou acionista; e (f) Aluguel de imóveis próprios
que não caracterizem atividade imobiliária. A Companhia e suas unidades estão presentes no Estado de São
Paulo, tendo encerrado o exercício de 31 de dezembro de 2019 com trinta e quatro (34) unidades operacionais
(31 unidades em 2018). Os resultados da Companhia estão alinhados às expectativas da Administração. A posição ﬁnanceira da Companhia reﬂete a estratégia da Administração e seus acionistas de: • Expansão das operações através da abertura e aquisição de novas unidades, dando continuidade ao processo de aumento da base
de alunos e faturamento da Companhia. • Desenvolvimento da marca JUST FIT. • Reforço necessário nas estruturas administrativas e operacionais da Companhia, com o objetivo de apoiar a expansão nos negócios da
Companhia. Os recursos necessários para realizar a estratégia da Companhia tem como fonte aportes de capital dos acionistas, geração de caixa das unidades operacionais e captação de ﬁnanciamentos bancários de longo prazo, incluindo operações de ﬁnanciamento junto ao BNDES, através da intermediação de agentes ﬁnanceiros, assim como debêntures emitidas para os acionistas da Companhia. Ao longo de 2019, a Companhia inaugurou oito novas unidades, além da reinauguração da unidade Teotônio Vilela em novo endereço, cuja localização e imóvel foram considerados melhores do que o endereço anterior pela administração. Também durante
2019, a administração aprovou a descontinuidade de cinco unidades, com o objetivo de melhorar a rentabilidade da rede e a utilização de parte dos ativos e/ou capital alocados nas unidades descontinuadas. Em 21 de novembro de 2019, foi efetuada a emissão de R$30.000 em debêntures convertidas em ações. As demonstrações
ﬁnanceiras da Just Fit, para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 foram autorizadas para emissão pela
administração em 13 de abril de 2020. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações ﬁnanceiras: As
demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras estão deﬁnidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações ﬁnanceiras
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de outros ativos e passivos
ﬁnanceiros e é ajustado para reﬂetir a mensuração ao valor justo. A preparação das demonstrações ﬁnanceiras
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
signiﬁcativas para as demonstrações ﬁnanceiras. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas para elaboração das demonstrações ﬁnanceiras são descritas a seguir. Essas
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1.
Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a ﬁnalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros ﬁns, sendo que a Companhia considera
equivalente de caixa uma aplicação ﬁnanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insigniﬁcante risco de mudança de valor. 3.2. Instrumentos ﬁnanceiros: Instrumentos ﬁnanceiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Um instrumento ﬁnanceiro é um contrato
que dá origem a um ativo ﬁnanceiro de uma entidade e a um passivo ﬁnanceiro ou instrumento patrimonial de
outra entidade. i) Ativos ﬁnanceiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados,
no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classiﬁcação dos ativos ﬁnanceiros
no reconhecimento inicial depende das características dos ﬂuxos de caixa contratuais do ativo ﬁnanceiro e do
modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos ﬁnanceiros. A Companhia inicialmente mensura
um ativo ﬁnanceiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo ﬁnanceiro não
mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de ﬁnanciamento signiﬁcativo são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com o
CPC 47. Para que um ativo ﬁnanceiro seja classiﬁcado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar ﬂuxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta
avaliação é executada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia para administrar ativos ﬁnanceiros se refere a como ele gerencia seus ativos ﬁnanceiros para gerar ﬂuxos de caixa. O modelo de negócios determina se os ﬂuxos de caixa resultarão da cobrança de ﬂuxos de caixa contratuais, da venda dos ativos
ﬁnanceiros ou de ambos. As compras ou vendas de ativos ﬁnanceiros que exigem a entrega de ativos dentro de
um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na
data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Mensuração subsequente: Para ﬁns de mensuração subsequente, os ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados em quatro categorias: • Ativos ﬁnanceiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida). • Ativos ﬁnanceiros ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes com reclassiﬁcação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos
de dívida). • Ativos ﬁnanceiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassiﬁcação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais). • Ativos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos ﬁnanceiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida). Esta categoria é a mais relevante para a Companhia. A Companhia mensura os ativos ﬁnanceiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo ﬁnanceiro for mantido
dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros com o ﬁm de receber ﬂuxos de caixa
contratuais. • Os termos contratuais do ativo ﬁnanceiro derem origem, em datas especiﬁcadas, a ﬂuxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos ﬁnanceiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é
baixado, modiﬁcado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos ﬁnanceiros da Companhia ao custo
amortizado incluem contas a receber de clientes e empréstimos a controladas. Ativos ﬁnanceiros ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos de dívida). A Companhia avalia os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes se forem atendidas ambas as condições a seguir:
• O ativo ﬁnanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros com
o ﬁm de receber ﬂuxos de caixa contratuais. • Os termos contratuais do ativo ﬁnanceiro derem origem, em datas especiﬁcadas, a ﬂuxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são
reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que para os ativos ﬁnanceiros
mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassiﬁcada para resultado. A Companhia não possuía em 31 de dezembro de
2019 e 2018 instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ativos ﬁnanceiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos patrimoniais). No reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter irrevogável, pela classiﬁcação de seus instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes quando atenderem à deﬁnição
de patrimônio líquido nos termos do CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos
para negociação. A classiﬁcação é determinada considerando-se cada instrumento, especiﬁcamente. Ganhos e
perdas sobre estes ativos ﬁnanceiros nunca são reclassiﬁcados para resultado. Os dividendos são reconhecidos
como outras receitas na demonstração do resultado quando constituído o direito ao pagamento, exceto quando
a Companhia se beneﬁcia destes proventos a título de recuperação de parte do custo do ativo ﬁnanceiro, caso
em que estes ganhos são registrados em outros resultados abrangentes. Instrumentos patrimoniais designados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável. A Companhia não possui instrumentos patrimonial designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ativos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos ﬁnanceiros ao valor justo por
meio do resultado compreendem ativos ﬁnanceiros mantidos para negociação, ativos ﬁnanceiros designados no
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos ﬁnanceiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados como mantidos para negociação se forem adquiridos
com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos separados,
também são classiﬁcados como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos
de hedge eﬁcazes. Ativos ﬁnanceiros com ﬂuxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classiﬁcados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classiﬁcados pelo custo amortizado
ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou
reduzir signiﬁcativamente, um descasamento contábil. Um derivativo embutido em um contrato híbrido com um
passivo ﬁnanceiro é separado do passivo e contabilizado como um derivativo separado se: (a) as características
e aos riscos econômicos não estiverem estritamente relacionados às características e riscos econômicos do contrato principal; (b) o instrumento separado, com os mesmos termos que o derivativo embutido, atenda à deﬁnição de derivativo; e (c) o contrato híbrido não for mensurado ao valor justo, com alterações reconhecidas no resultado. Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com mudanças no valor justo reconhecidas no resultado. Uma reavaliação somente ocorre se houver uma mudança nos termos do contrato que modiﬁque signiﬁcativamente os ﬂuxos de caixa que de outra forma seriam necessários ou uma reclassiﬁcação de um ativo ﬁnanceiro fora da categoria de valor justo por meio do resultado. Desreconhecimento: Um ativo ﬁnanceiro (ou,
quando aplicável, uma parte de um ativo ﬁnanceiro ou parte de um grupo de ativos ﬁnanceiros semelhantes) é
desreconhecido quando: • Os direitos de receber ﬂuxos de caixa do ativo expiraram. • A Companhia transferiu
seus direitos de receber ﬂuxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os ﬂuxos de
caixa recebidos sem atraso signiﬁcativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) A Companhia
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a Companhia transfere seus direitos de receber ﬂuxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ele avalia
se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Neste caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reﬂita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia. O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre
o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre (i) o valor do ativo, e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). Redução ao valor recuperável de
ativos ﬁnanceiros. A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os ﬂuxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os ﬂuxos
de caixa que a Companhia espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os ﬂuxos de caixa esperados incluirão ﬂuxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento signiﬁcativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de
crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de
12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento signiﬁcativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia). Para contas a receber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem simpliﬁcada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. A
Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos especíﬁcos para os devedores e para o ambiente econômico. A Companhia considera um ativo ﬁnanceiro em situação de inadimplemento quando os pagamentos contratuais estão
vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, a Companhia também pode considerar que um ativo ﬁnanceiro está em inadimplemento quando informações internas ou externas indicam ser improvável a Companhia receber integralmente os valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito
mantidas pela Companhia. Um ativo ﬁnanceiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação
dos ﬂuxos de caixa contratuais. ii) Passivos ﬁnanceiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos ﬁnanceiros são classiﬁcados, no reconhecimento inicial, como passivos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos ﬁnanceiros ao custo amortizado, contas a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos ﬁnanceiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo ﬁnanceiro que não seja ao valor justo por meio
do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo ﬁnanceiro. Os passivos ﬁnanceiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e ﬁnanciamentos,
debêntures e instrumentos ﬁnanceiros derivativos. Mensuração subsequente: A mensuração de passivos ﬁnanceiros depende de sua classiﬁcação, conforme descrito abaixo: Passivos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do
resultado. Passivos ﬁnanceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos ﬁnanceiros para negociação e passivos ﬁnanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos
ﬁnanceiros são classiﬁcados como mantidos para negociação se forem incorridos para ﬁns de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos ﬁnanceiros derivativos contratados pela Companhia que
não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge deﬁnidas pelo CPC 48. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos ﬁnanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou nenhum passivo
ﬁnanceiro ao valor justo por meio do resultado. Passivos ﬁnanceiros ao custo amortizado: Esta é a categoria mais
relevante para a Companhia. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e ﬁnanciamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo
processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa ﬁnanceira na demonstração do
resultado. Nessa categoria estão classiﬁcados os empréstimos e ﬁnanciamentos concedidos e contraídos e Contas a pagar. Desreconhecimento: Um passivo ﬁnanceiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta,
ou seja, quando a obrigação especiﬁcada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo ﬁ-

CNPJ nº 16.738.149/0001-02
Demonstrações Financeiras dos Exercícios ﬁndos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstração do resultado
Nota
2019
2018
Receita líquida dos serviços
15
55.227
37.901
2019
Custo dos serviços prestados
16
(53.879)
(38.505) Fluxo de caixa das atividades operacionais
(1.616)
Lucro (prejuízo) bruto
1.348
(604) Prejuízo do exercício
(28.449)
Despesas comerciais
17
(3.075)
(2.797) Depreciações e amortizações
18.345
Gerais e administrativas
18
(18.357)
(13.245) Juros Arrendamento mercantil – IFRS 16
6.551
(21.432)
(16.042) Impostos e contribuições diferido
(70)
Prejuízo operacional antes do resultado ﬁnanceiro
(20.084)
(16.646) Provisões perda taxa manutenção
1.020
Receitas (despesas) ﬁnanceiras
Provisões taxa manutenção
(534)
Receitas ﬁnanceiras
19
1.790
1.698 Provisões contingenciais
(154)
Despesas ﬁnanceiras
20
(10.225)
(2.244) Provisões Trabalhistas
123
(8.435)
(546) Variações monetárias
1.552
Tributos diferidos
70
82 Variações nos ativos e passivos
Prejuízo do exercício
(28.449)
(17.110) Contas a receber
(754)
Quantidade de ações no exercício
86.016.031
83.104.540 Depósitos judiciais
(143)
Prejuízo por ação
(0,33)
(0,21) Outros créditos
(646)
(523)
Demonstração do resultado abrangente
2019
2018 Fornecedores
Arrendamento
mercantil
IFRS
16
(12.600)
Prejuízo do exercício
(28.449)
(17.110)
(664)
Outros resultados abrangentes
(28.449)
(17.110) Obrigações trabalhistas

Saldos em 31.12.2017
Prejuízo do exercício
Aporte de capital
Saldos em 31.12.2018
Prejuízo do exercício
Saldos em 31.12.2019

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital
Prejuízos
Nota
social
acumulados
54.922
(20.036)
(17.110)
65.113
120.035
(37.146)
(28.449)
120.035
(65.595)

Total
34.886
(17.110)
65.113
82.889
(28.449)
54.440

nanceiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os
termos de um passivo existente são substancialmente modiﬁcados, tal troca ou modiﬁcação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Reconhecimento e mensuração: Os ganhos ou as
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Receitas ﬁnanceiras” no período em que ocorrem.
Compensação de instrumentos ﬁnanceiros: Ativos e passivos ﬁnanceiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a
intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso
de inadimplência, insolvência ou falência da Companhia ou da contraparte. Impairment de ativos ﬁnanceiros:
Ativos mensurados ao custo amortizado: A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva
de que um ativo ﬁnanceiro ou grupo de ativos ﬁnanceiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos ﬁnanceiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos ﬂuxos de caixa futuros estimados do ativo
ﬁnanceiro ou grupo de ativos ﬁnanceiros que pode ser estimado de maneira conﬁável. O montante da perda por
impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos ﬂuxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de
juros em vigor original dos ativos ﬁnanceiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma
taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros
determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment
com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um
evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classiﬁcação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 3.3.
Arrendamento: Arrendamento: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por
um período de tempo em troca de contraprestação. Companhia como arrendatário: A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de
curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento
para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início
do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de
uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de
direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos, conforme abaixo: • Imóvel em média 5 anos: Em determinados casos,
se a titularidade do ativo arrendado for transferida para a Companhia ao ﬁnal do prazo do arrendamento ou se o
custo representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. De acordo com o
CPC 06 (R2), o custo de um ativo de direito de uso também contempla uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, salvo se que esses custos forem incorridos para produzir estoques. O arrendatário incorre na obrigação por esses
custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período especíﬁco (CPC 06 (R2).24 (d)). Passivos de arrendamento: Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem
realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos ﬁxos (incluindo, substancialmente, pagamentos ﬁxos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob
garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção
de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento reﬂetir a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como
despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no período em que ocorre o evento ou condição que
gera esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua
taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para reﬂetir o
acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos
passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modiﬁcação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma
alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. 3.4. Contas a receber e provisão para
créditos de liquidação duvidosa: Contas a receber: Um recebível representa o direito da Companhia a um
valor de contraprestação incondicional (ou seja, faz-se necessário somente o transcorrer do tempo para que o
pagamento da contraprestação seja devido). As contas a receber da Companhia correspondem aos valores a receber de receitas de taxa de matrícula, mensalidade dos planos e taxa de manutenção anual dos alunos das unidades JUST FIT. As contas a receber são registradas pelo valor líquido estimado realizável. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída, quando necessária, em
montante considerado suﬁciente pela Administração da Companhia para cobrir eventuais perdas na realização
das contas a receber, considerando os riscos envolvidos. 3.5. Imobilizado: Os bens são apresentados ao custo,
líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. O
referido custo inclui o custo de benfeitoria nos imóveis, quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados de forma prospectiva, se necessário. A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo. Em 2019, a Administração da
Companhia revisou a vida útil-econômica dos principais grupos do imobilizado, o que não resultou em mudanças de vida útil estimada dos ativos. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 3.6. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida
útil deﬁnida são amortizados de acordo com sua vida útil-econômica estimada e, quando são identiﬁcadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável.
3.7. Provisão por redução ao valor recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identiﬁcadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 3.8. Provisões: Provisões para demandas judiciais:
A Companhia é parte em demandas judiciais e administrativas de natureza cível, trabalhista e tributária. A avaliação da probabilidade de perda inclui em evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas considerando alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções ﬁscais ou exposições adicionais identiﬁcadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Provisão para custos de desativação: provisão para
custos de desativação de ativos surgi caso tenha desativação de alguma unidade. Os custos de desativação de
ativos são provisionados com base no valor presente dos custos esperados para liquidar a obrigação utilizando
ﬂuxos de caixa estimados, sendo reconhecidos como parte do custo do correspondente ativo. Os ﬂuxos de caixa
são descontados a uma taxa antes de tributo corrente que reﬂete os riscos especíﬁcos inerentes à obrigação por
desativação de ativos. O efeito ﬁnanceiro do desconto é contabilizado em despesa conforme incorrido e reconhecido na demonstração do resultado como um custo ﬁnanceiro. Os custos futuros estimados de desativação
de ativos são revisados anualmente e ajustados, conforme o caso. Mudanças nos custos futuros estimados ou
na taxa de desconto aplicada são adicionadas ou deduzidas do custo do ativo. 3.9. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classiﬁcadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 3.10.
Reconhecimento de receita: A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou
serviços é transferido para o cliente por um valor que reﬂita a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca de seus serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o principal em seus contratos de receita. As receitas da Companhia são compostas dos valores de: (a) Mensalidades: as receitas de mensalidade
são os valores cobrados dos alunos referentes à prestação mensal dos serviços da Companhia; (b) Taxa de matrícula: a taxa de matrícula representa o valor cobrado dos novos alunos no momento da contratação dos serviços da Companhia; (c) Taxa de manutenção anual: referem-se contratos de alunos aos quais possui cobrança de
Taxa de Manutenção Anual. O reconhecimento ocorre no mês de aniversário do contrato ou proporcional pro rata
die quando da solicitação de cancelamento do contrato por parte do aluno. O reconhecimento no resultado ocorre mensalmente pro rata die pelo período de permanência do aluno na unidade até a ocorrência do aniversário
do contrato. 3.11. Outros passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados por seu valor conhecido ou exigível e registrados de acordo com o regime de competência, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais, cuja contrapartida é lançada ao resultado do exercício.
3.12. Demais ativos: Os demais ativos são apresentados ao valor de custo de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas. 3.13. Depósitos judiciais: A apresentação nesse grupo é conforme o entendimento do CPC 25, que nos casos de depósitos judiciais, a divulgação deve ser separada entre ativos e passivos, uma vez que o depósito judicial não atende ao critério de apresentação líquida. 3.14. Imposto de renda e contribuição social: A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferidos. A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos, quando aplicável, sobre as diferenças temporárias entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras e as bases ﬁscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos ﬁscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suﬁciente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. 3.15. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019: A Companhia aplicou, pela primeira vez, determinadas alterações às normas, em vigor
para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não
estão em vigor. A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações, que são aplicáveis à Companhia, estão descritos a seguir: CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) se sobrepões à versão anterior (R1)
da norma de arrendamentos, além do ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento
Mercantil. A norma estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de
arrendamentos e exige que os arrendatários reconheçam a maioria dos arrendamentos no balanço patrimonial.
Transição para o CPC 06 (R2): Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, a Companhia optou por aplicar o expediente prático de manter a avaliação de quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06
(R2)/IFRS 16 somente a contratos que foram previamente identiﬁcados como arrendamentos. Os contratos que
não foram identiﬁcados como arrendamentos de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 e o ICPC 03/ IFRIC 4 não foram reavaliados. Por conseguinte, a nova deﬁnição de arrendamento de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16 foi
aplicada apenas a contratos celebrados ou alterados em ou após 1º de janeiro de 2019. No início ou na reavaliação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação do
contrato a cada componente de arrendamento e não arrendamento com base em seus preços individuais.
• Mensuração do passivo de arrendamento - o passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor
presente dos pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa
de ﬁnanciamento do arrendatário; • Prazo de arrendamento mercantil - período pelo qual a Companhia contratou o arrendamento mercantil do imóvel. A Companhia adotou o prazo ﬁrmado em cada contrato, pois entende
que não possui uma obrigação executável além do prazo contratual estabelecido. Determinou-se também o uso
da percepção tardia (hindsight), para determinar o prazo do arrendamento, se o contrato contém opções para
prorrogar ou rescindir o arrendamento, dentre outros; • Isenção de reconhecimento - a Companhia optou pela
isenção de reconhecimento para arrendamentos com prazo inferior a 12 meses e arrendamentos de baixo valor.
Para os arrendamentos com isenção de reconhecimento, a Companhia registrou a despesa no resultado do exercício ao longo do prazo do arrendamento conforme incorrido; • Taxa de juros incremental de ﬁnanciamento do
arrendatário - a Companhia considerou a taxa de juros necessárias para ﬁnanciar a aquisição dos ativos arrendados em condições similares ao custo do dinheiro para a Companhia na data de adoção da norma. Para identiﬁcar as taxas adotadas, a Companhia considera o custo de captação sobre uma taxa referencial somando o
spread de risco da Companhia e ajustando o efeito de garantia, seguindo assim os requerimentos do CPC 06 (R2)
/ IFRS 16. A taxa utilizada pela Companhia foi de 10,43% a.a. alocadas a cada contrato de acordo com o prazo
contratual remanescente dos mesmos; • Encargos ﬁnanceiros decorrentes dos contratos de arrendamento - o
encargo ﬁnanceiro é reconhecido como despesa ﬁnanceira e apropriado a cada período durante o prazo do arrendamento mercantil. Os pagamentos contingentes são registrados como despesa no resultado do exercício à
medida em que são incorridos; • Mensuração do ativo de direito de uso - o ativo de direito de uso é mensurado
inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos qualquer amortização acumulada e perdas ao
valor recuperável, e ajustado por certas remensurações do passivo de arrendamento. Adicionalmente, a Companhia optou por excluir os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso; • Amortização do ativo de direito de uso - os contratos de arrendamento da Companhia não possuem cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade do ativo ao ﬁnal do prazo de arrendamento mercantil. Dessa forma,
a vida útil desses ativos na ausência de perda ao valor recuperável será o prazo contratual, o que for menor. A
Companhia adota a alocação da amortização do ativo de direito de uso de forma sistemática e linear. Ressalta-se que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso sempre que apresentar alterações
nos planos comerciais estratégicos e intenções dos locadores na continuidade do contrato; • Valor recuperável
do ativo de direito de uso - a Companhia continuará aplicando o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao
Valor Recuperável de Ativos, sendo que efetuará periodicamente avaliação de indicadores de perda por valor recuperável com base em parâmetros gerenciais de avaliação de rentabilidade; e • Arrendamentos classiﬁcados
anteriormente como arrendamento ﬁnanceiro - a Companhia optou por manter na rubrica de imobilizado e passivo de arrendamento pelos valores imediatamente anteriores a data de adoção. O efeito da adoção do CPC 06
(R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil a partir de 1° de janeiro de 2019, com impactos no balanço patrimonial de abertura, estão apresentadas a seguir:

2018
(7.280)
(17.110)
8.179
(82)
1.278
455
(751)
53
(423)
2.236
383

Saldo
Movimentação
Saldo
Ativo
2018
2019
2019
Ativo Não Circulante
Intangível
46.753
21.263
68.015
Total do Ativo Não Circulante
95.102
46.367
141.468
Total do Ativo
153.340
26.066
179.406
Passivo
Passivo Circulante
Direito de uso a pagar
2.977
3.530
6.507
Total do Passivo Circulante
19.199
33.100
52.299
Passivo Não Circulante
Direito de uso a pagar
46.629
15.958
62.587
Total do Passivo Não Circulante
51.252
23.159
74.411
Patrimônio Liquido
82.889
(30.193)
52.696
Total do Passivo
153.340
26.066
179.406
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação (equivalente à interpretação
IFRIC 23) trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem
inclui especiﬁcamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos ﬁscais incertos. A Interpretação aborda especiﬁcamente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos ﬁscais incertos separadamente. • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades ﬁscais. • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo ﬁscal), bases de cálculo, prejuízos ﬁscais
não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto. • Como a entidade considera as
mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia determina se considera cada tratamento tributário incerto
separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos ﬁscais incertos e considera a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica julgamento signiﬁcativo na identiﬁcação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda. Considerando que a Companhia atua em um ambiente multinacional complexo, avaliou se a Interpretação teve impacto em suas demonstrações ﬁnanceiras. Após a adoção
da Interpretação, a Companhia considerou se possui posições ﬁscais incertas, particularmente as relacionadas
a preços de transferência. As declarações tributárias da Companhia e das controladas em diferentes jurisdições incluem deduções relacionadas a preços de transferência e as autoridades ﬁscais podem questionar esses tratamentos ﬁscais. A Companhia determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária e de
preços de transferência, que é provável que seus tratamentos ﬁscais (incluindo os aplicados às subsidiárias)
serão aceitos pelas autoridades ﬁscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações ﬁnanceiras da
Companhia. Normas emitidas mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas,
mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, estão descritas
a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando
entrarem em vigor. • CPC 11 - Contratos de seguro; • Alterações ao CPC 15 (R1): Deﬁnição de negócios; • Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Deﬁnição de omissão material. 3.16. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações ﬁnanceiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua (a “moeda funcional”) que é Real (R$). 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao
futuro. Por deﬁnição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados
reais. As estimativas que apresentam um risco signiﬁcativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: a) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções ﬁscais
ou exposições adicionais identiﬁcadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signiﬁcativamente divergentes dos registrados nas demonstrações ﬁnanceiras às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. b) Vida útil
dos ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.
5. Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
Caixa
34
33
Bancos
747
2.478
Aplicações Financeiras
30.840
50.809
31.621
53.320
As aplicações ﬁnanceiras têm como ﬁnalidade atender a compromissos de caixa, sendo que estão representadas por fundos de investimentos, certiﬁcados de depósito bancário e renda ﬁxa, classiﬁcados de acordo com o
vencimento. As aplicações ﬁnanceiras são remuneradas a taxas médias de 99,50% do Certiﬁcado de Depósito
Interbancário (CDI).
6. Contas a receber
2019
2018
Mensalidades, taxa de matrícula,
taxa de manutenção anual a receber
3.328
2.113
Taxa de manutenção anual a receber (i)
1.530
1.991
4.858
4.104
(i) Referem-se contratos de alunos aos quais possui cobrança de Taxa de Manutenção Anual. O reconhecimento ocorre no mês de aniversário do contrato ou proporcional pro rata die quando da solicitação de cancelamento do contrato por parte do aluno. O reconhecimento no resultado ocorre mensalmente pro rata die pelo período
de permanência do aluno na unidade até a ocorrência do aniversário do contrato. As contas a receber da Companhia correspondem aos valores a receber de cartão de crédito, cartão de débito e débitos em conta corrente
referente à taxa de matrícula, mensalidade dos planos e taxa de manutenção anual dos alunos das unidades
JUST FIT. Os valores a receber da Companhia são bastante pulverizados devido ao seguimento em que opera. A
Compan
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SERRA PARÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

Jornal O DIA SP
CNPJ/MF Nº 22.872.208/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Demonstração das mutações
Reservas de Lucros
Controladora
Consolidado
do patrimônio líquido (Em milhares de reais) Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Lucros Acumulados
Total
Ativo
2019 2018 2019 2018 Em 31/12/2017
259.890
874
12.103 12.977
– 272.867
Circulante
2.586 7.727 64.181 88.276 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
28.769 28.769
Caixa e equivalente de caixa
785
825 40.025 41.697 Destinação do lucro
Contas a receber
–
– 20.036 38.446 Constituição de reserva legal
–
1.438
– 1.438
(1.438)
–
Impostos a recuperar
54
41 2.413 5.629 Dividendo mínimo obrigatório
–
–
–
–
(6.833) (6.833)
Dividendos a receber - Partes
–
–
20.498 20.498
(20.498)
–
relacionadas
1.719 6.833
–
– Lucros retidos a deliberação
259.890
2.312
32.601 34.913
– 294.803
Contas a receber - Partes relacionadas
–
–
40
– Em 31/12/2018
–
–
–
–
30
30
Outros ativos
28
28 1.667 2.504 Outras movimentações
–
–
–
–
8.650
8.650
Não circulante
300.903 293.925 482.936 488.886 Lucro líquido do exercício
Contas a receber
–
– 3.221
– Destinação do lucro
–
433
–
433
(433)
–
Títulos e valores mobiliários
–
– 15.619 13.202 Constituição de reserva legal
–
–
–
–
(2.061) (2.061)
Investimentos
300.903 293.925
–
– Dividendo mínimo obrigatório
Imobilizado
–
– 461.476 472.930 Lucros retidos a deliberar
–
–
6.186 6.186
(6.186)
–
Intangível
–
– 2.620 2.754 Em 31/12/2019
259.890
2.745
38.787 41.532
– 301.422
Total do ativo
303.489 301.652 547.117 577.162
Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Passivo
2019 2018 2019 2018
2019 2018 2019 2018
2019 2018 2019 2018
Circulante
2.067 6.849 28.563 57.361
Resgates (aplicações) em títulos e
Fornecedores
6
16 5.457 14.949 Fluxos de caixa das atividades
valores mobiliários
–
– (1.803) (329)
Empréstimos e financiamentos
–
– 17.374 17.435 operacionais
8.650 28.769 11.111 44.644 Dividendos recebidos
6.833 4.036
–
–
Obrigações fiscais e trabalhistas
–
– 3.475 16.426 Lucro antes do IRPJ e CSLL
(Aquisições) baixas de imobilizado
–
– (539) (352)
Penalidades contratuais
–
–
142 1.718 Ajustes por: Resultado de
(8.667)(28.772)
–
– Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos - Partes relacionadas
2.061 6.833 2.061 6.833 equivalência patrimonial
líquidos gerados (consumidos)
Contas a pagar - Partes relacionadas
–
–
38
– Rendimentos de aplicações
–
– (614) (642) pelas atividades de investimento 6.833 4.036 (2.342) (681)
Passivo de arrendamentos
–
–
16
– financeiras
–
– 26.513 27.355 Fluxos de caixa de atividades de
Não circulante
–
– 217.132 224.998 Resultado financeiro - provisão e juros
–
– 21.115 20.800 financiamento
Empréstimos e financiamentos
–
– 206.930 223.824 Depreciações e amortizações
–
–
– 2.275 Pagamentos de empréstimos e
Contas a pagar - Partes relacionadas
–
–
–
81 Penalidades contratuais - provisão
–
– (5.354)
– financiamentos
–
– (21.209) (34.032)
Penalidades contratuais
–
–
–
557 Ressarcimento - provisão
Dividendos
(6.833) (4.034) (6.833) (4.034)
Provisões fiscais
–
–
560
536 Aumento/diminuição em ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Passivo de arrendamentos
–
– 9.642
– e passivos
–
– 20.543 (12.598) líquidos gerados (aplicados)
Total passivo
2.067 6.849 245.695 282.359 Contas a receber
(11)
(5) 3.216 11.056 pelas atividades de financiamento (6.833) (4.034)(28.042)(38.066)
Patrimônio líquido
301.422 294.803 301.422 294.803 Impostos a recuperar
–
–
(40)
– Aumento (redução) líquido (a)
Capital social
259.890 259.890 259.890 259.890 Contas a receber - Partes relacionadas
–
(19) 584 (625) em caixa e equivalentes de caixa (40) (35) (1.672) 17.663
Reserva de lucro
38.787 32.601 38.787 32.601 Outros ativos
(10) (10) (8.554) 5.367 Caixa e equivalentes de caixa no
Reserva legal
2.745 2.312 2.745 2.312 Fornecedores
Obrigações fiscais e trabalhistas
–
– (2.269) (2.178) início do exercício
825 860 41.697 24.034
Total do passivo e
–
– (2.133)
– Aumento (redução) líquido (a)
patrimônio líquido
303.489 301.652 547.117 577.162 Penalidades contratuais
Passivo de arrendamento
–
– (869)
– em caixa e equivalentes de caixa (40) (35) (1.672) 17.663
Demonstração dos resultados Controladora Consolidado
Fornecedores – partes relacionadas
–
–
(43) (7.695) Caixa e equivalentes de caixa no
(Em milhares de reais)
2019 2018 2019 2018 Outras obrigações
–
–
–
23 fim do exercício
785 825 40.025 41.697
Receita operacional, líquida
–
– 69.357 111.084 Recursos provenientes das
Transações que não afetam o caixa
Custos operacionais
–
– (31.969) (35.818) atividades operacionais
(38) (37) 63.206 87.782 Registro de passivos de
Resultado bruto
–
– 37.388 75.266 Juros pagos sobre financiamento
–
– (21.405) (23.204) arrendamento e direito de uso
–
– 9.673
–
Despesas operacionais
IR e CS pagos
(2)
– (13.089) (8.168) Reclassificação entre imobilizado e
Despesas administrativas
(59) (52) (2.491) (3.542) Caixa e equivalentes de caixa
fornecedores
–
–
938 2.015
Resultado de equivalência patrimonial 8.667 28.772
–
– líquidos gerados (consumidos)
Reclassificação entre imobilizado e
Lucro operacional
8.608 28.720 34.897 71.724 pelas atividades operacionais
(40) (37) 28.712 56.410 adiantamento a fornecedores
–
–
256
–
Despesas financeiras
–
– (27.039) (30.203) Fluxos de caixa das atividades de
Outras movimentações patrimônio
Receitas financeiras
42
49 3.253 3.123 investimento
líquido
–
–
30
–
Resultado financeiro
42
49 (23.786)(27.080)
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a
Lucro antes do IR e CS
8.650 28.769 11.111 44.644
Demonstração dos resultados abrangentes.
IR e CS
–
– (2.461) (15.875)
Lucro líquido do exercício
8.650 28.769 8.650 28.769
Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Rafamá S.A. - Em Constituição
Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Data, hora, local: 21.01.2016, 10hs, na sede, Rua Funchal, 513, Conjunto 22, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Eduardo Alberto Martins, Secretário: Marcos Atushi Yasuda. Deliberações Aprovadas: (i) constituição de uma sociedade anônima de capital fechado sob a denominação de Rafamá S.A., com sede e foro à Rua Funchal, 513, Conjunto 22, Sala C, Vila Olímpia, CEP: 04551-060, São Paulo/
SP; (ii) Estatuto Social, cuja redação devidamente consolidada, dando assim, por constituída de forma efetiva a companhia Rafamá S.A., tendo em vista o cumprimento de todas as formalidades legais previstas em lei. (iii) Capital social inicial de R$ 1.000,00 representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
1,00 cada uma, totalmente subscrita neste ato. O capital está totalmente integralizado, tendo sido constatada a realização em dinheiro, mediante depósito em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei
nº 6.404/76, conforme Boletins de Subscrição: Eduardo Alberto Martins, Número de Ações Subscritas: 900 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Valor da Subscrição: R$ 900,00, integralizado neste ato, em moeda corrente
do país e Marcos Atushi Yasuda, Número de Ações Subscritas: 100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Valor da Subscrição: R$ 100,00, integralizado neste ato, em moeda corrente do país. (iv) Eleger o Sr. Eduardo Alberto
Martins, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 18.265.549-0, CPF 132.528.468-88, para Diretor Presidente e, Marcos Atushi Yasuda, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 18.718.705-8, CPF 135.529.168-22, para diretor, ambos com endereço
em São Paulo/SP e mandato de 2 anos, os quais declaram que não estão impedidos de exercer atividade mercantil. (v) Remuneração global anual da diretoria em até R$ 35.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 21.01.2016, Eduardo
Alberto Martins - Presidente, Marcos Atushi Yasuda - Secretário. Luis Alexandre Oliveira Castelo - OAB/SP nº 299.931. JUCESP NIRE 3530048992-6 em 21.03.2016. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

QUARTA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2020

SERRA PARÁ I PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 22.902.631/0001-39
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Demonstração das mutações
Reservas de Lucros
Controladora
Consolidado
do patrimônio líquido (Em milhares de reais) Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Lucros Acumulados
Total
Ativo
2019 2018 2019 2018 Em 31/01/2017
263.044
746
10.264 11.010
– 274.054
Circulante
3.177 7.990 65.297 89.432 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
28.722 28.722
Caixa e equivalente de caixa
1.061 1.118 41.086 42.815 Destinação do lucro
Contas a receber
–
– 20.036 38.446 Constituição de reserva legal
–
1.436
– 1.436
(1.436)
–
Impostos a recuperar
31
16 2.445 5.644 Dividendo mínimo obrigatório
–
–
–
–
(6.822) (6.822)
Dividendos a receber - Partes
Lucros retidos a deliberação
–
–
20.464 20.464
(20.464)
–
relacionadas
2.061 6.833
–
–
263.044
2.182
30.728 32.910
– 295.954
Contas a receber - Partes relacionadas
–
–
40
– Em 31/12/2018
–
–
–
–
30
30
Outros ativos
24
23 1.690 2.527 Outras movimentações
–
–
–
–
8.609
8.609
Não circulante
301.422 294.803 482.936 488.886 Lucro líquido do exercício
Destinação
do
lucro
Contas a receber
–
– 3.221
–
–
430
–
430
(430)
–
Títulos e valores mobiliários
–
– 15.619 13.202 Constituição de reserva legal
–
–
–
–
(2.052) (2.052)
Investimentos
301.422 294.803
–
– Dividendo mínimo obrigatório
–
–
6.157 6.157
(6.157)
–
Imobilizado
–
– 461.476 472.930 Lucros retidos a deliberar
Intangível
–
– 2.620 2.754 Em 31/12/2019
263.044
2.612
36.885 39.497
– 302.541
Total do ativo
304.599 302.793 548.233 578.318
Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Passivo
2019 2018 2019 2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Circulante
2.058 6.839 28.560 57.366
Resgates (aplicações) em títulos e
Fornecedores
6
16 5.463 14.964 Fluxos de caixa das atividades
valores mobiliários
–
– (1.803) (229)
Empréstimos e financiamentos
–
– 17.374 17.435 operacionais
6.833 4.034
–
–
8.609 28.722 11.070 44.597 Dividendos recebidos
Obrigações fiscais e trabalhistas
–
1 3.475 16.427 Lucro antes do IRPJ e CSLL
(Aquisições) baixas de imobilizado
–
– (539) (352)
Penalidades contratuais
–
–
142 1.718 Ajustes por: Resultado de
(8.650)(28.769)
–
– Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos - Partes relacionadas
2.052 6.822 2.052 6.822 equivalência patrimonial
–
– (614) (642) líquidos gerados (consumidos)
Contas a pagar - Partes relacionadas
–
–
38
– Rendimentos de aplicações financeiras
–
– 26.513 27.355 pelas atividades de investimento 6.833 4.034 (2.342) (581)
Passivo de arrendamentos
–
–
16
– Resultado financeiro - provisão de juros
Fluxos
de
caixa
de
atividades
de
Não circulante
–
– 217.132 224.998 Depreciações e amortizações
–
– 21.115 20.800
Empréstimos e financiamentos
–
– 206.930 223.824 Penalidades contratuais - provisão
–
–
– 2.275 financiamento
Contas a pagar - Partes relacionadas
–
–
–
81 Ressarcimento - provisão
–
– (5.354)
– Pagamentos de empréstimos e
financiamentos
–
– (21.209) (34.032)
Penalidades contratuais
–
–
–
557 Aumento/diminuição em ativos
Dividendos
(6.822) (3.422) (6.822) (3.422)
Provisões fiscais
–
–
560
536 e passivos
Passivo de arrendamentos
–
– 9.642
– Contas a receber
–
– 20.543 (12.598) Caixa e equivalentes de caixa
Total passivo
2.058 6.839 245.692 282.364 Impostos a recuperar
(15)
(7) 3.199 11.050 líquidos gerados (aplicados)
Patrimônio líquido
302.541 295.954 302.541 295.954 Contas a receber - Partes relacionadas
–
–
(40)
– pelas atividades de financiamento (6.822) (3.422)(28.031)(37.454)
Aumento
(redução)
líquido
(a)
Capital social
263.044 263.044 263.044 263.044 Outros ativos
(1) (22) 584 (649) em caixa e equivalentes de caixa (57) 548 (1.729) 18.310
Reserva de lucro
36.885 30.730 36.885 30.730 Fornecedores
(10)
11 (8.563) 5.378 Caixa e equivalentes de caixa no
Reserva legal
2.612 2.180 2.612 2.180 Obrigações fiscais e trabalhistas
(1)
1 (2.272) (2.177) início do exercício
1.118 570 42.815 24.505
Total do passivo e
Penalidades contratuais
–
– (2.133)
– Aumento (redução) líquido (a)
patrimônio líquido
304.599 302.793 548.233 578.318 Passivo de arrendamento
–
– (869)
– em caixa e equivalentes de caixa (57) 548 (1.729) 18.310
Demonstração dos resultados Controladora Consolidado
Fornecedores – partes relacionadas
–
–
(43) (7.695) Caixa e equivalentes de caixa no
(Em milhares de reais)
2019 2018 2019 2018 Outras obrigações
–
–
–
23 fim do exercício
1.061 1.118 41.086 42.815
Receita operacional, líquida
–
– 69.357 111.084 Recursos provenientes das
Transações que não afetam o caixa
Custos operacionais
–
– (31.969) (35.818) atividades operacionais
(68) (64) 63.136 87.717 Registro de passivos de arrendamento
Resultado bruto
–
– 37.388 75.266 Juros pagos sobre financiamento
–
– (21.405) (23.204) e direito de uso
–
– 9.673
–
Despesas operacionais
IR e CS pagos
–
– (13.087) (8.168) Reclassificação entre imobilizado e
Despesas administrativas
(97) (81) (2.589) (3.623) Caixa e equivalentes de caixa
fornecedores
–
–
938 2.015
Resultado de equivalência patrimonial 8.650 28.769
–
– líquidos gerados (consumidos)
Reclassificação entre imobilizado e
Lucro operacional
8.553 28.688 34.799 71.643 pelas atividades operacionais
(68) (64) 28.644 56.345 adiantamento a fornecedores
–
–
256
–
Despesas financeiras
–
– (27.039) (30.203) Fluxos de caixa das atividades de
Outras movimentações patrimônio
Receitas financeiras
56
34 3.310 3.157 investimento
líquido
–
–
30
–
Resultado financeiro
56
34 (23.729)(27.046)
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a
Lucro antes do IR e CS
8.609 28.722 11.070 44.597
Demonstração dos resultados abrangentes.
IR e CS
–
– (2.461) (15.875)
Lucro líquido do exercício
8.609 28.722 8.609 28.722
Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA OBJETO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 4ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação,
informa aos Srs. Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), que a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), convocada por
meio do edital publicado no jornal “O Dia SP” nos dias 29/04/2020, 30/04/2020 e 01/05/2020, e no site da Securitizadora (“Edital
de Convocação”) será postergada para o dia 27 de maio de 2020, às 11 horas, em função da edição do Decreto Municipal
59.450, de 18 de maio de 2020, cuja medida foi antecipar os feriados de Corpus Christ e da Consciência Negra, para os dias 20 e 21
de maio de 2020, decretando ponto facultativo no dia 22 de maio de 2020. Estão mantidas todas as demais disposições do Edital de
Convocação, em especial à ordem do dia. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião
será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles
que enviarem solicitação por correio eletrônico para jurídico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com
cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI
devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica
via Docusign ou plataforma equivalente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020
e Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos
15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo,
conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e
participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 20 de maio de 2020.
GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PENHORADE IMÓVELProcesso Digital nº: 1027722-64.2015.8.26.0002 Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel Exequente: Pires Participações Imobiliárias
Ltda Executado: HPLC Instrumentação Analitica Ltda - Epp EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1027722-64.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA- EPP, CNPJ 06.045.697/0001-01, na qualidade de executada,
a ROGERIO LOPES DA SILVA, CPF nº 263.951.748-19 e MARCIA LENIR GUIMARÃES DA SILVA, CPF
nº 134.199.958-06, na qualidade de proprietários/fiadores, URACI DE CASTRO JUNIOR, CPF sob n.
225.263.148-10, LUIZ FERNANDO DE CASTRO, CPF n. 275.400.058-58 e SANDRA FÁTIMA UNGLERT
FERNANDES, CPF nº 161.244.168-18, na qualidade de locadores/interessados, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por PIRES PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial
Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009.
Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel. Dos lances- Os lances
deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas
relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados apurados junto ao INSS oriundos de
construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor principal, perante ao Órgão competente. Débitos
de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais
apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM
nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.
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Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado SIDMAR DE OLIVEIRA LIMA (CPF nº 226.336.228-28), bem como dos coproprietários SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF 222.908.178-05) e s/marido JUSIMAR BARBOSA (CPF 296.440.248-50); e SIBELE DE OLIVEIRA
LIMA (CPF 229.123.868-02); expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0008779-66.2016.8.26.0071, ajuizado pelo exequente LAERCIO MARTINS (CPF nº 708.048.268-20). A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca
de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 80% (oitenta por
cento) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da
avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 48.539 do 2° CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 83.986,27 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), devidamente0 atualizado pela tabela
prática do TJSP, em fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos requeridos, NAIR DE FÁTIMA SANTOS (CPF nº 279.447.098-14), JOSÉ MARCIO DA LUZ (CPF 135.694.468-08), CACILDA JURACY DA LUZ (qualificação ignorada), JOSÉ LUIZ DOS REIS OLIVEIRA (CPF nº 252.523.378-61), ANGELO
CLAUDINEI DE OLIVEIRA (CPF nº 114.509.278), CELIA APARECIDA LUZ FERREIRA (CPF nº 138.801.558-79), bem como espolio de APARECIDO MARCOS DA LUZ, representado pelas sua herdeiras NATACHA MARA DA SILVA LUZ (CPF nº 418.347.368-38) e ALINE CRISTINA DA SILVA
LUZ (CPF nº 454.826.298-99), bem como ainda espólio de ANÉZIO APARECIDO DOS SANTOS, representado pelas suas herdeiras CRISITINA DE FÁTIMA SANTOS, ELISANGELA APARECIDA, e FABIANA REGINA (todas de qualificação ignoradas), expedido nos AUTOS DA ALIENAÇÃO
JUDICIAL DE BENS, Processo nº. 1000047-03.2016.8.26.0549, ajuizado pelas exequentes NADINI LORENA CARDOSO DA SILVA, representado por sua genitora ANA PAULA SANTANA CARDOSO (CPF nº 395.115.218-45). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Única Vara Cível do Foro
da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h,
entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 11.634 do CRI de Santa Rosa do Viterbo- SP. AVALIAÇÃO: R$ 173.696,03 (cento e setenta e três mil, seiscentos e noventa
e seis reais e três centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos dos bens imóveis e para intimação dos executados BENEDITO BARUCO (CPF nº 057.476.298-16), FABIANA ORNÉLIA FERNANDES QUEIROZ BARUCO (CPF nº 183.371.708-24), expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 000048371.2019.8.2.0549, ajuizado pelo exequente JAMIL CURY (CPF nº 594.833.508-91). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às
14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das
matriculas abaixo descritas.LOTE 1: Matricula nº 1.756 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019. LOTE 2: Matricula nº 3592 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019. LOTE 3: Matricula nº 3591 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP: AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019. LOTE 4: Matricula nº 3593 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/
SP. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019. LOTE 5: Matricula nº 3594 do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019.LOTE 6: Matricula nº 3595
do 1° CRI de Santa Rosa do Viterbo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme avaliação de fls. 168 em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado GERALDO VALENTIM DE TOLEDO (CPF nº 745.907.408-00), e sua esposa SHIRLEY MARIA DE MATTOS TOLEDO (CPF nº 149.494.218-67), bem como o terceiro interessado e credor hipotecário BANCO CREDICITRUS,
também conhecido como COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (CNPJ nº 54.037.916/0001) expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0004390-56.2016.8.26.0453, ajuizado pelo exequente SELSO LUIS SMANIOTTO. O Dr. Eric Douglas Soares Gomes,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirajuí/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia
10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der,
não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 736 DO CRI DE BORBOREMA/SP: AVALIAÇÃO: R$ 1.289.347,50 (um milhão e duzentos
e oitenta e nove mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até abril de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SCOPEL – SPE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ nº 12.900.048/0001-35), e PORTAL DO CATAGUÁ SOCIEDADE INCORPORADORA LTDA (CNPJ nº 12.985.794/0001-79) na pessoa de seus representantes
legais, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº. 0011223-88.2018.8.26.0625, ajuizado pelos exequentes MAURÍCIO MARAN WATANABE (CPF nº 147.688.238-07), e SILVIA MARIA ZERPELÃO (CPF nº 121.987.218-05). A Dra. Marcia Rezende Barbosa de
Oliveira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Taubaté /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com
término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue
a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 17.079 do CRI de Taubaté – SP. AVALIAÇÃO: R$ 175.000,00 (cento e setenta e
cinco mil reais), atualizado até (setembro/2019) conforme fls. 111 dos autos.
Edital de 1ª e Única Praça de bem imóvel e para intimação dos requeridos, espolio de RICARDO CORDEIRO AZEVEDO, representado pelos seus herdeiros: JOICE EUNICE ROBLES AZEVEDO (CPF 138.141.298-06); JOÃO APARECIDO CORDEIRO DE AZEVEDO (CPF 089.514.378-09); SARA
MICHELI AZEVEDO (CPF 303.359.348-89); CÉSAR RICARDO AZEVEDO (CPF 312.934.968-55); SAMARA VERENA AZEVEDO (CPF 326.558.548-45), e RICARDO DE LIMA AZEVEDO (CPF 385.622.708-30), expedido nos AUTOS DA AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS - Processo nº. 1019800-22.2016.8.26.0071, ajuizada pelos exequentes, MARIA APARECIDA AZEVEDO ROSSI (CPF nº 017.757.098-92); LUCILA CORDEIRO AZEVEDO (CPF nº 290.601.478-80); MARCOS ROBERTO CORDEIRO DE AZEVEDO (CPF nº 158.307.018-47); LÁZARO CORDEIRO DE
AZEVEDO FILHO (CPF nº 046.497.918-80); JESUS CORDEIRO AZEVEDO (CPF nº 285.356.978-02); MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO DE CAMPOS (CPF nº 038.314.888-00); MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO DE CAMPOS e s/m LUIS ISRAEL DE CAMPOS (CPF em comum nº 796.962.368-91), e
ISIS CARLA APARECIDA LUNI DE AZEVEDO (CPF nº 265.236.848-65). O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009
do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação em Praça Única, devendo-se respeitar o direito de preferência entre as partes, conforme disposto no art. 1.322, parágrafo único, do Código Civil, designando-se com início no dia: 08/06/2020 às 14:00hs, e com término no dia: 30/06/2020 às 14:00 hs, não sendo
aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 39.464 do 2° CRI de Bauru/SP: AVALIAÇÃO: R$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos
reais) atualizado até (setembro/2019) conf. Fls. 209/227 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem(ns) imóvel e para intimação do(a)(s) executado(a)(s) NICOLAU BALADI (CPF 036.716.848-01) e s/mulher CIBELE NEME CURY BALADI (CPF 085.469.648-23), FABIO BALADI (CPF 077.026.438-70), e s/mulher MARINA GAZZANO BALADI (CPF 003.828.238-00);
CARLA BALADI CHOHFI (CPF 092.632.118-84) e s/marido RUBENS CHOHFI JUNIOR, (CPF 066.043.718-08) e PEDRO BALADI (CPF 859.275.208-63), expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Proc. 1103436-56.2017.8.26.0100 –
Ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ 00.000.000/0001-91). O Dr. RODRIGO RAMOS, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020
às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) das matriculas abaixo descritas. LOTE 1:
Matricula nº 99.907 do 1ª CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 2.969.668,50 (Dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em janeiro/2020.LOTE 2: Matricula nº 31.136 do CRI de Diadema/SP:
AVALIAÇÃO: R$ 1.801.989,00 (Hum milhão, oitocentos e um mil, novecentos e oitenta e nove reais), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em janeiro/2020. LOTE 3: Matricula nº 46 do 4ª CRI da Capital/SP:AVALIAÇÃO: R$ 1.944.519,25 (Hum milhão, novecentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado pela tabela prática do TJSP, em janeiro/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem imóvel e para intimação do executado RAIMUNDO ALEIXO MONTEIRO (CPF nº 282.495.828-61), NORIVAL ANTONIO DA SILVA (CPF nº 525.049.998-87), ROSELI DUARTE DA SILVA (CPF nº 003.403.988-09), bem como credor fiduciário CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CPF nº 00.360.305/0001-04) expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0032576-52.2014.8.26.0100, ajuizado pelo exequente ROSA MARIA SANTOS MORAIS (CPF nº 086.806.248-02). A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020
às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bem será entregue a quem mais der, não sendo
aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 3.988 do 7° CRI de São Paulo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 413.454,16 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em novembro de 2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARCIA RAQUEL SOARES CAMPOS (CPF nº 287.410.278-41) expedido nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, EM FASE DE EXECUÇÃO - Processo nº 1000597-85.2018.8.26.0077, ajuizado pelo exequente
JOCEMIR PEDRO DA SILVA (CPF nº 293.848.038-55). A Dra. Cassia de Abreu, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui /SP, na forma da lei, etc.FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 41.654 DO CRI DE
BIRIGUI – SP: AVALIAÇÃO: R$ 181.300,44 (cento e oitenta e um mil e trezentos reais e quarenta e quatro centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até abril de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados JOSÉ FERREIRA DA SILVA (CPF nº 137.860.588-81) e sua mulher MARIA LUIZA DE JESUS ALVES DA SILVA (CPF nº 005.167.958-21), bem como JULIANA DE JESUS ALVES (CPF nº 383.022.428-10), expedido nos autos da AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0006961-41.2019.8.26.0664, ajuizada pela exequente TEREZA CRISTINA RODRIGUES TANAKA (CPF nº 123.901.728-37). O Dr. Sergio Martins Barbatto Júnior, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Votuporanga/SP, na forma da
lei. etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da
avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação
atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 31.311 do CRI de Votuporanga- SP. AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atualizado até fevereiro/2020, conf. fls. 53.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados SONIA REGINA LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES DA LUZ (CPF 159.110.968-03), os coproprietários NEYDE DOMINGUES LIMA, MARCIA DO CARMO DOMINGUES e s/marido LUIS CARLOS DA LUZ,
ARNALDO DONIZETTI DOS SANTOS, KAREN DONIZETTI SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 1011416-23.2014.8.26.0562 – Ajuizada por MARINA DOMINGUES DOS SANTOS (CPF
336.130.598-51). O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020
às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os
bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matrícula 78.474 do 2º CRI de Santos/SP: AVALIAÇÃO: R$ 864.828,80
(oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado JOSAINE APARECIDA BILHAR CPF 065.278.618-93), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Proc. 1007448-61.2015.8.26.0008 – Ajuizada por JUSSARA MARIA BILHAR LOPES
(CPF 050.244.828-83), e WILTON MAGALHÃES PEDRO LOPES, CPF 064.065.698-65). O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line,
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e
com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula
abaixo descrita. Matrícula 6.324 do 9º CRI da Capital/SP: AVALIAÇÃO: R$ 635.428,94 (Seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em agosto/2019.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados ESPÓLIO DE CELSIO PAVANELLA, representado por MARIA CRISTINA PAVANELLA (CPF nº 052.485.798-99), VANESSA PAVANELLA RODRIGUES (CPF nº 402.846.938-47), GABRIEL PAVANELLA RODRIGUES (CPF nº
425.364.918-11), ANDRESSA PAVANELLA RODRIGUE (CPF nº 452.820.548-33) expedido nos autos da AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, Processo nº. 1003771-57.2017.8.26.0071, ajuizado pelo exequente CELSIO DOS SANTOS (CPF nº 341.119.038-86), THAIS NATÁLIA DOS SANTOS
(CPF nº 403.034.808-40), WILLIAN GUSTAVO DOS SANTOS (CPF nº 367.715.858-32). O Dr. João Thomaz Diaz Parra, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line,
levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 27/05/2020 às 14:00h, e com término no dia 29/05/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 29/05/2020 às 14:01h, e com
término no dia 18/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 79.151 do 2° CRI de Bauru – SP: AVALIAÇÃO: R$ 232.048,94 (duzentos e trinta e dois mil, quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP em março/2020.
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados JORGE RICARDO ZAIA (CPF nº 057.317.418-08), GISLAINE CRISTINA DUARTE (CPF nº 071.017.108-08), bem como terceira interessada ELIANA APARECIDA VICENTIM PAPESSO (CPF nº 123.565.168-16)
expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 0008401-54.2016.8.26.0510, ajuizada pela exequente ARNALDO APARECIDO PAPESSO (CPF nº 073.237.938-58). O Dr. Claudio Luis Pavão, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ
SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através
da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação,
ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada
(Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 45.128 do 2º CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO: Avaliação da parte ideal correspondente a 50% R$ 249.932,35 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimações dos executados TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S/A (CNPJ nº 13.823.185/0001-86), SEBASTIÃO SUSSAI (CPF nº 967.893.878-20), LOURENÇO CALIENTO GONÇALVES (CPF nº 321.198.178.04),
bem como terceiro interessado LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo nº. 1005589-10.2016.8.26.0320, ajuizado pelos exequentes TADEU DEQUETO MARTINS (CPF nº 319.053.068-81), MARINA CONTI TAKAHASHI DEQUERO (CPF nº
326.942.798-05). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de
13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no
dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião
em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por centos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 71.630 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO:
R$ 149.581,03 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) conforme laudo de fls. 889 (agosto/2019).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal de bem imóvel e para intimação do executado MÁRIO DE ARAÚJO (CPF nº 172.451.958-11), bem como sua esposa MONICA BARPP DE ARAUJO (CPF nº 316.628.928-37) expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº.
1002885-53.2018.8.26.0320, ajuizado pelo exequente CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ANTONIO CRUANES FILHO (CPF nº 55.342.695/0001-81). O Dr. Marcelo Ielo Amaro, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 08/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 10/06/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para
o 2º Leilão com início no dia 10/06/2020 às 14:01h, e com término no dia 30/06/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13
do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA nº 22.155 do 2° CRI de Limeira – SP: AVALIAÇÃO: Parte ideal (50%): R$ 1.065.995,00 (um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais) devidamente atualizado pela tabela pratica do TJSP, em setembro de 2019.
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Jornal
ODIASP
L gue
3258 0273

QUARTA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2020

Jornal O DIA SP

MOTOROLA SOLUTIONS LTDA.

2019
260.349
125.377
55.797
22.363
29.967
23.124
3.721
103.830
69.697
4.526
47
29.560
364.179

2018
177.919
48.045
64.651
16.857
32.219
8.576
7.571
95.583
77.419
2.467
90
15.607
273.502

Passivo
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Imposto de renda e contribuição social correntes
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações trabalhistas a pagar
Receita diferida
Provisões
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisões
Patrimônio líquido
Capital social
(Prejuízos) acumulados
Total passivo e patrimônio líquido

2019
2018
62.622
54.065
22.236
14.932
4.691
6.709
7.577
8.330
6.819
16.186
11.711
4.470
13.026
252.320 203.794
246.054 200.918
6.266
2.876
49.237
15.643
95.708
95.708
(46.471) (80.065)
364.179 273.502

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Social
Lucros / Prejuízos acumulados
Total
95.708
(68.886)
26.822
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Resultado do exercício
(11.179)
(11.179)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
95.708
(80.065)
15.643
Resultado do exercício
33.594
33.594
95.708
(46.471)
49.237
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Luiz Fernando da Silva
CRC 309063/O-3

Elton Borgonovo
Presidente
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Cyrela Europa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ 10.652.730/0001-20
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Outras contas a receber
Não circulante
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imobilizado
Total do ativo

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesa de vendas
Despesas administrativas e gerais
Perdas por redução ao valor recuperável
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras líquidas
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Resultado do exercício

2019
269.265
(120.483)
(49.648)
99.134
(20.278)
(31.869)
(7.966)
(10.916)

2018
222.120
(89.608)
(46.682)
85.830
(3.194)
(36.891)
(16.200)
7.936

28.105
(71.276)
70.128
(1.148)
26.957
6.637
33.594

37.481
(91.632)
42.972
(48.660)
(11.179)
(11.179)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
2019
2018
33.594 (11.179)
33.594 (11.179)

Resultado do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

CNPJ/MF 07.855.739/0001- 24 - NIRE 35.220.451.418
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, 10 h, na sede social, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum.
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 25.845.610,00, sendo R$ 24.985.610,00 direcionados a
absorção de prejuízos, e R$ 860.000,00 por serem considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento
de 25.845.610 quotas do Capital, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A
Empreendimentos e Participações, a qual receberá, com a anuência da sócia Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas.
Assim, o capital passa de R$ 47.154.742,00 para R$ 21.309.132,00, dividido em 21.309.132 quotas. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de
Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg

Cyrela Indonésia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 09.474.522/0001-08 - NIRE: 35.222.211.236
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 06.05.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretária: Sandra Esthy
Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. redução do capital social em R$ 1.000.000,00, por serem considerados excessivos em relação ao objeto, mediante o cancelamento de 1.000.000 de quotas, com valor nominal de
R$1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações., o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. 2. O capital social passa de R$
20.522.642,00 para R$ 19.522.642,00 dividido em 19.522.642 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Sócia: Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum.

Varas Cíveis1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1015203-68.2017.8.26.0008 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral
Toledo, na forma da Lei, etc.Faz saber a Bruno Gouveia de Mello CPF 451.529.018-54, que Condominio Edifício Mirante do
Tatuapé ajuizou Procedimento Comum, objetivando seja julgada procedente,anulando-se a partilha realizada no divórcio
extrajudicial celebrado pelos réus Arnaldo e Tania, e, com isso a anulação do instrumento de compra e venda, entabulado com
a ré Cl

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'U D )iELR5RJpULR%RMR3HOOHJULQR
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  9LFWRU 3DODULD -~QLRU &3)   H &LQWLD &ULVWLQD 6DQGURQL 3DODULD
&3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU %DQFR
%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGR
H[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 DJRVWRGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRV
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R
SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H
H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R
SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R
SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
 H     

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  3DXOR *XLOKHUPH $PDUDO 7ROHGR QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 6KHLOD &ULVWLQD $UmR 0( &13-   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO
6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHP([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DJRVWR
GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &'&  &UpGLWR 'LUHWR DR &RQVXPLGRU  3HVVRD -XUtGLFD
 5HGH Q  FDGDVWUDGR LQWHUQDPHQWH FRPR RSHUDomR Q  (VWDQGR
D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH

Five Trilhos - Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 31.536.951/0001-03
Relatório da Administração
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASADOTADASNO"RASILEEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE
3»O0AULO DEMAIODE
Ativo
Circulante
  #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
  !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar
 4OTALDOATIVOCIRCULANTE

Não circulante
Intangível em andamento
  4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
Total do ativo

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota
2019
2018 Passivo
Circulante
6


Fornecedores
6


Fornecedores - partes relacionadas
7


Imposto de renda e contribuição social


Impostos e contribuições a recolher

Obrigações sociais e trabalhistas

-   $IVIDENDOSAPAGAR


Outras obrigações
 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
Patrimônio líquido
Capital social
  2ESERVADELUCROS


-   $IVIDENDOADICIONALPROPOSTO


 Total do passivo e patrimônio líquido
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

Nota





A
B
C

$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Capital social
Reserva de lucros
Dividendo
A
Retenção de
Adicional
Subscrito
integralizar
Legal
lucros
Proposto
3UBSCRI¼»OEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDEAGOSTODE


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDENOVEMBRODE

,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
$ESTINA¼ÊES
 2ESEVALEGAL

 $IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
 $IVIDENDOADICIONALPROPOSTO

 2ESERVADERETEN¼»ODELUCROS

Saldos em 31 de dezembro de 2018





)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE

!UMENTODECAPITALSOCIALEMDEJUNHODE


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEAGOSTODE

)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEOUTUBRODE

$ISTRIBUI¼ÊESDEDIVIDENDOSEMDEDEZEMBRODE

,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
$ESTINA¼ÊES
 2ESEVALEGAL

 $IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
 $IVIDENDOADICIONALPROPOSTO

Saldos em 31 de dezembro de 2019




!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

2019

2018



667

























Lucros
acumulados


Total





















-




.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: ! EMPRESA &IVE 4RILHOS !DMINISTRA¼»O E 0ARTICIPA¼ÊES 3! h#OMPA- VARI¶VEL  POIS A INCID¾NCIA DOS IMPOSTOS DEPENDE DO TIPO DE ATIVIDADE DE CADA ENTIDADE 0ARA
NHIAv SEDIADAA!VENIDA#HEDID*AFET N ANDAR BLOCO" SALA 6ILA/LÁMPIA 3»O0AULO APURA¼»ODABASEDEC¶LCULODOLUCROPRESUMIDOS»OUTILIZADOSPERCENTUAISPADRONIZADOS PREVIA30#ONSTITUÁDAEMDEAGOSTODE ½UMASUBSIDI¶RIAINTEGRALDA#ONCESSION¶RIADAS MENTEDElNIDOSEMLEI OSQUAISS»OAPLICADOSSOBREOMONTANTECORRESPONDENTE¹RECEITAOPERA,INHAS  E  DO -ETRÇ DE 3»O 0AULO 3! E TEM POR OBJETO SOCIAL A EXPLORA¼»O DE ATIVIDADES cional bruta da Companhia. h) Adoção inicial de normas e interpretações novas e revisadas: A
ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES ACESSÆRIASOUDEPROJETOSASSOCIADOS DECORRENTESDOSSERVI¼OSDE #OMPANHIAADOTOUINICIALMENTE APARTIRDEDEJANEIRODE ASSEGUINTESNORMASsCPC 06
TRANSPORTEDEPASSAGEIROSDAS,INHAS ,IL¶SE /URODA2EDE-ETROVI¶RIADE3»O0AULO4AIS !RRENDAMENTOS/#0#SUBSTITUIUASNORMASDEARRENDAMENTOEXISTENTES INCLUINDOO#0#
ATIVIDADESS»OPERMITIDASPELO#ONTRATODE#ONCESS»ON lRMADOENTREA#ONCESSIO- /PERA¼ÊESDE!RRENDAMENTO-ERCANTILEO)#0#!SPECTOS#OMPLEMENTARESDAS/PERA¼ÊESDE
N¶RIADAS,INHASEDO-ETRÇDE3»O0AULO3!EO%STADODE3»O0AULO PORINTERM½DIODA !RRENDAMENTO-ERCANTIL/#0#INTRODUZIUUMMODELOËNICODECONTABILIZA¼»ODEARRENDAMEN3ECRETARIADE%STADODOS4RANSPORTES-ETROPOLITANOS 34- INCLUSIVEAEXPLORA¼»OCOMERCIALI DE TOSNOBALAN¼OPATRIMONIALPARAARRENDAT¶RIOS5MARRENDAT¶RIORECONHECEUMATIVODEDIREITODE
ESPA¼OSDESTINADOS¹PROPAGANDAEPUBLICIDADEII DEESPA¼OSDESTINADOS¹IMPLANTA¼»ODELO- USOQUEREPRESENTAOSEUDIREITODEUTILIZAROATIVOARRENDADOEUMPASSIVODEARRENDAMENTOQUE
JAS QUIOSQUESEDEMAISESTRUTURASDEVAREJOIII DAREDEDEINFRAESTRUTURAEIMOBILI¶RIADAS¶REAS REPRESENTAASUAOBRIGA¼»ODEEFETUARPAGAMENTOSDOARRENDAMENTO)SEN¼ÊESEST»ODISPONÁVEIS
REMANESCENTESIV DEESTACIONAMENTOSBEMCOMOODESENVOLVIMENTODEATIVIDADESCORRELATASOU PARAARRENDAMENTOSDECURTOPRAZOEITENSDEBAIXOVALOR!#OMPANHIAN»OIDENTIlCOUIMPACTOS
COMPLEMENTARESASREFERIDASACIMA!CONCESS»OTEMPRAZODEANOS CONTADOSAPARTIRDE EMSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREFERENTESAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEEM
DEAGOSTODEQUEFOIADATADAEMISS»ODE/RDEMDE)NÁCIODA/PERA¼»O#OMERCIALDA,INHA FUN¼»ODAADO¼»ODO#0#s)#0# )NCERTEZASOBRE4RATAMENTOSDE)MPOSTOSSOBREO
Lucro: %SCLARECECOMOAPLICAROSREQUISITOSDERECONHECIMENTOEMENSURA¼»ODO#0# 4RIBUTOS
 ,IL¶S ADMINISTRADAPORSUA#ONTROLADORA
2. Principais práticas contábeis: !SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEISDESCRITASABAIXOFORAMAPLICA- SOBREA2ENDA QUANDOH¶INCERTEZASOBREAACEITA¼»ODOSTRATAMENTOSDEIMPOSTOSSOBREOLUCRO
DASNAPREPARA¼»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Receitas de contratos com clientes: É PELAAUTORIDADETRIBUT¶RIA%STAINTERPRETA¼»O½EFETIVAPARAEXERCÁCIOSINICIADOSEMDEJANEIRO
APLICADOUMMODELODECINCOETAPASPARACONTABILIZA¼»ODERECEITASDECORRENTESDECONTRATOSCOM DE.AAVALIA¼»ODA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA N»OEXISTIRAMIMPACTOSSIGNIlCATIVOSEM
CLIENTES DETALFORMAQUEUMARECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREmETEACONTRAPARTIDAAQUE DECORR¾NCIADAINTERPRETA¼»O UMAVEZQUEOSPROCEDIMENTOSADOTADOSPARAAAPURA¼»OERECOLHIUMAENTIDADEESPERATERDIREITOEMTROCADETRANSFER¾NCIADEBENSOUSERVI¼OSPARAUMCLIENTE!S mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais AdmiRECEITASDEMULTIMÁDIATELECOMUNICA¼ÊES S»ORECONHECIDAS¹MEDIDADAREALIZA¼»ODAPRESTA¼»O NISTRATIVOSE*UDICIAISa) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVAS
DESERVI¼OS!#OMPANHIATAMB½MAUFERERECEITASDECORRENTESDEALUGUELDEESPA¼OSDESTINADOS NORMAS SER»O EFETIVAS PARA EXERCÁCIOS INICIADOS APÆS  DE JANEIRO DE  ! #OMPANHIA N»O
¹IMPLANTA¼»ODELOJAS QUIOSQUESEDEMAISESTRUTURASDEVAREJO ALUGUELPARAESTACIONAMENTOS  ADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALPROPAGANDASEPUBLICIDADES5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIlCATIVANASUA TERADASEINTERPRETA¼ÊESN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
REALIZA¼»Ob) )NSTRUMENTOSlNANCEIROSs#LASSIlCA¼»O!CLASSIlCA¼»OEMENSURA¼»ODOSATIVOS DA#OMPANHIA !LTERA¼ÊESNASREFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUALNASNORMAS#0# $ElNI¼»ODE
EPASSIVOSlNANCEIROSREmETEMOMODELODENEGÆCIOSEMQUEOSATIVOSS»OADMINISTRADOSESUAS UMNEGÆCIOALTERA¼ÊESAO#0#  $ElNI¼»ODEMATERIALIDADEEMENDASAO#0#E#0# 
CARACTERÁSTICAS DE mUXO DE CAIXA !S DUAS PRINCIPAIS CATEGORIAS DE CLASSIlCA¼»O PARA ATIVOS E !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação
PASSIVOSlNANCEIROSS»OMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOEAO6ALOR*USTOPORMEIODO2ESULTADO às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS
6*2 /SATIVOSlNANCEIROSS»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDEREM CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIRESEN»OFOREMDESIGNADOSCOMOMENSURADOSAO6*2s3»OMANTIDOS VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO
DENTRODEMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSCOMOlMDERECEBER EVIDENCIADAS EQUECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANmUXOSDECAIXACONTRATUAISEs/STERMOSCONTRATUAISDOSATIVOSlNANCEIROSDEREMORIGEM EM CEIRASCONSOLIDADASN»OEST»OSENDOAPRESENTADASPELA#OMPANHIADEACORDOCOMOSREQUISITOS
DATASESPECIlCADAS AmUXOSDECAIXAQUECONSTITUAM EXCLUSIVAMENTE PAGAMENTOSDEPRINCIPAL DO0RONUNCIAMENTO4½CNICO#0#2  $EMONSTRA¼ÊES#ONSOLIDADASPORENQUADRAR SENOITEM
EJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALEMABERTO4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMO A DESSE0RONUNCIAMENTO3ENDOASSIM SUACONTROLADORADIRETA##23! EST¶APRESENTANDOAS
MENSURADOS AO CUSTO AMORTIZADO  S»O CLASSIlCADOS COMO AO 6*2 /S PASSIVOS lNANCEIROS S»O DEMONSTRA¼ÊESCONSOLIDADAS%MDEMAIODE FOIAPROVADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMCLASSIlCADOS COMO AO CUSTO AMORTIZADO OU AO 6*2 5M PASSIVO lNANCEIRO ½ CLASSIlCADO COMO PANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANMENSURADOAO6*2CASOFORCLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFOR CEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOS)NSTRUMENTOSlNANCEIROS
DESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSAO MENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOMoeda funcional e moeda de apresentação:
6*2 S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIG- !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANARDEFORMAIRREVOG¶VELCOMO6*2 UMATIVOOUPASSIVOlNANCEIROQUE DEOUTRAFORMA ATENDAAOS NHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAO
REQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADO SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTE MILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMAUso de estimativas e julgamentos:
UMDESCASAMENTOCONT¶BILQUEDEOUTRAFORMASURGIRIAs-ENSURA¼»OEDESRECONHECIMENTOAti- ! PREPARA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS PREPARADAS DE ACORDO COM AS PR¶TICAS CONT¶BEIS
VOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOSão reconhecidos incialmente na data da nego- ADOTADASNO"RASIL EXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUE
CIA¼»O NAQUALA#OMPANHIASETORNAUMADASPARTESDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMEN- AFETAMAAPLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASE
TOEMENSURADOSPELOVALORJUSTO DEDUZIDOSDEQUAISQUERCUSTOSDETRANSA¼»ODIRETAMENTEATRIBU- DESPESAS/SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»O
ÁVEISAELES!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOO REVISADASPERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDAS
M½TODODOSJUROSEFETIVOS!SCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODE NOPERÁODOEMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUERPERÁODOSFUTUROSAFETADOS!S
lNANCIAMENTO S»O MENSURADAS INICIALMENTE AO PRE¼O DA OPERA¼»O 0ARA lNS DE AVALIA¼»O DOS INFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOSCRÁTICOSREFERENTES¹SPOLÁTICASCONT¶BEISADOTADASEOUINCERTEZAS
mUXOSDECAIXACONTRATUAIS QUETEMCOMOCOMPOSI¼»OSOMENTEPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROS O SOBREASPREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIALE OSJUROSS»O Nota
DElNIDOSCOMOI UMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOII PELORISCODECR½DITO  )NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSAOVALORJUSTO
ASSOCIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEIII POROUTROS 4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA
RISCOSECUSTOSB¶SICOS COMOPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS ASSIMCOMO EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O
UMAMARGEMDELUCRO SEHOUVER!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREI- lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O
TOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOS BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
AORECEBIMENTODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIRO EMUMATRANSA¼»ONA UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU
QUAL SUBSTANCIALMENTE TODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANS- PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES
FERIDOSOUNAQUALA#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSE CONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS
BENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNAN- MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE
CEIRO!RECEITADEJUROSEGANHOSEPERDASCAMBIAISAPURADOSNAMENSURA¼»OSUBSEQUENTEOUNO FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O
DESRECONHECIMENTODESSESATIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSNORESULTADO0ASSIVOSlNANCEIROS DERIVATIVOS / VALOR JUSTO DETERMINADO PARA lNS DE REGISTRO CONT¶BIL E DIVULGA¼»O ½ CALCULADO
MENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO!#OMPANHIARECONHECEINICIALMENTETÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOS  BASEANDO SENOVALORPRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS
NA DATA EM QUE S»O ORIGINADOS 4ODOS OS OUTROS PASSIVOS lNANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO AO  'ERENCIAMENTO DE RISCOS lNANCEIROS 6IS»O GERAL ! #OMPANHIA APRESENTA EXPOSI¼»O AOS
AMORTIZADOS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADENEGOCIA¼»O NAQUALSETORNAUMAPARTEDAS SEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODE
DISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO3»OMENSURADOSINICIALMENTEPELOVALORJUSTO DEDUZIDOS TAXAS DE JUROS E INmA¼»O E C  2ISCO DE ESTRUTURA DE CAPITAL OU RISCO lNANCEIRO  E LIQUIDEZ !
DEQUAISQUERCUSTOSDETRANSA¼»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEISAELES!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL  SEGUIREST»OAPRESENTADOSASINFORMA¼ÊESSOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOS
S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODOSJUROSEFETIVOS!#OMPANHIABAIXA SUPRAMENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTICASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODE
UMPASSIVOlNANCEIROQUANDOTEMSUASOBRIGA¼ÊESCONTRATUAISRETIRADAS CANCELADASOULIQUIDA- RISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRADAS!#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOS ¼ÊESlNANCEIRASa) 2ISCODECR½DITO$ECORREMDAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIASOFRERPERDAS
mUXOS DE CAIXA DO PASSIVO MODIlCADO S»O SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES  CASO EM QUE UM NOVO DECORRENTES DE INADIMPL¾NCIA DE SUAS CONTRAPARTES OU DE INSTITUI¼ÊES lNANCEIRAS DEPOSIT¶RIAS
PASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO!DIFEREN¼AENTRE DERECURSOSOUDEINVESTIMENTOSlNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAA
OVALORJUSTODONOVOPASSIVOlNANCEIROEABAIXADOANTERIOR MODIlCADO ½RECONHECIDANORESUL- AN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAEPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITES
TADO!DESPESADEJUROSEGANHOSEPERDASCAMBIAISAPURADOSNAMENSURA¼»OSUBSEQUENTEOUNO DECR½DITOEACOMPANHAMENTOPERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO QUEPOTENCIALMENTESUJEITAM
DESRECONHECIMENTODESSESPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSNORESULTADO!TIVOSEPASSIVOS ACOMPANHIA¹CONCENTRA¼»ODERISCODECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTE
lNANCEIROSMENSURADOSPELO6*2!TIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCLASSIlCADOSPELO6*2CASO S»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCOAVALIADASPORAG¾NCIASDE
TENHAMSIDOCLASSIlCADOSCOMOTALNOMOMENTODORECONHECIMENTOINICIAL/SCUSTOSDETRANSA- rating. b) 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»O$ECORREDAPOSSIBILIDADEDESOFRERREDU¼»ONOSGA¼»O BEMCOMOAMENSURA¼»OPOSTERIORDOVALORJUSTO APÆSORECONHECIMENTOINICIAL S»ORECONHE- NHOSOUPERDASDECORRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOS
cidos no resultado. Compensação/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALOR lNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS
LÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATU- ¹SVARIA¼ÊESDO#$)!STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS
ALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶- ¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASN
LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEc) Caixa e Ec) 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre
EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVA- CAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIA
LENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALDE FAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIO
TR¾SMESESOUMENOSAPARTIRDADATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOSAUMRISCOINSIGNIl- PONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDO
CANTEDEALTERA¼»ODEVALORs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS2EFERE SEAINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOM COMOSPADRÊESDEMERCADO!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARA
VENCIMENTOORIGINALSUPERIORATR¾SMESESOUCOMVENCIMENTOINFERIORAESSEPRAZO POR½MSEM MANTERACONTINUIDADEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBRE
PREVIS»ODEUTILIZA¼»ONESSEPERÁODOd) 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRAS OSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTAS
COMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMUDAN¼ASNOVALOR EXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDE
JUSTODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSATIVOS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOS VENCIMENTO CORRESPONDENTESAOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONJUROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREPASSIVOSlNANCEIROSe) Ativos intangíveis: A Companhia pos- TRATUALDEVENCIMENTO
SUI OS SEGUINTES ATIVOS INTANGÁVEIS s "ENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS  REFERE SE A
-ENOSDEANO
OBRAS DE LOJAS COMERCIAIS NAS ESTA¼ÊES DA #ONCESSION¶RIA DAS LINHAS  E  DO -ETRO DE 3»O Fornecedores partes relacionadas

0AULO 6IA-OBILIDADE SUACONTROLADORAf) Benefícios a empregados: s"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZO $IVIDENDOSAPAGAR

AEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEMUMA #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
BASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORELACIONADOSEJAPRESTA2019
2018
do. g) Imposto de renda e contribuição social - Lucro presumido: O imposto de renda e a contri- #AIXAEBANCOS


BUI¼»OSOCIALDOPERÁODOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIONAL 4OTAL #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA


DESOBREDARECEITAOPERACIONALBRUTADA#OMPANHIA COMDEDU¼»ODE2AM !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
PARAIMPOSTODERENDAESOBREDARECEITAOPERACIONALBRUTADAENTIDADEPARAACONTRIBUI-  &UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"


¼»OSOCIAL/LUCROPRESUMIDO½UMMEIODETRIBUTA¼»OSIMPLIlCADA UTILIZADAPARADETERMINARA 4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


BASEDEC¶LCULODOIMPOSTODERENDAPESSOAJURÁDICAEDACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA 
DEPESSOASJURÁDICASCOMFATURAMENTOLIMITADOAT½2/VALORDOIMPOSTOASERPAGO½ AOANO DO#$) EQUIVALENTEA AOANO EMM½DIA EMDEDEZEMBRODE 
Composição do Conselho de Administração
,UIS!UGUSTO6ALEN¼ADE/LIVEIRA #ONSELHEIRO
,UCIANO*OS½0ORTO&ERNANDES #ONSELHEIRO
Roberto Vollmer Labarthe - Conselheiro
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
&IVE4RILHOS!DMINISTRA¼»OE0ARTICIPA¼ÊES3!3»O0AULO 30
Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA&IVE4RILHOS!DMINISTRA¼»OE0ARTICIPA¼ÊES
3! #OMPANHIA  QUE COMPREENDEM O BALAN¼O PATRIMONIAL EM  DE DEZEMBRO DE  E AS
RESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIO
LÁQUIDO E DOS mUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÁCIO lNDO NESSA DATA  BEM COMO AS CORRESPONDENTES
NOTAS EXPLICATIVAS  COMPREENDENDO AS POLÁTICAS CONT¶BEIS SIGNIlCATIVAS E OUTRAS INFORMA¼ÊES
ELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA&IVE4RILHOS
!DMINISTRA¼»OE0ARTICIPA¼ÊES3!EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊES
EOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEIS
ADOTADAS NO "RASIL Base para opinião: .OSSA AUDITORIA FOI CONDUZIDA DE ACORDO COM AS NORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA.OSSASRESPONSABILIDADES EMCONFORMIDADECOM
TAISNORMAS EST»ODESCRITASNASE¼»OASEGUIRINTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELA
AUDITORIA DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRASv 3OMOS INDEPENDENTES EM RELA¼»O ¹ #OMPANHIA  DE
ACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORE
NASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE ECUMPRIMOSCOMAS

Igor de Castro Camillo - Conselheiro
3½RGIO,UIZ0EREIRADE-ACEDO #ONSELHEIRO

A Administração

$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
(Em milhares de Reais)
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
 
 Lucro líquido do exercício


Variação nos ativos e passivos


(Aumento) redução dos ativos


Contas a receber
 
Contas a receber - partes relacionadas


Despesas antecipadas


Tributos a recuperar


(Aumento) redução dos passivos

Fornecedores

2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO


Fornecedores - partes relacionadas


2ESULTADOlNANCEIRO


7
Obrigações sociais e trabalhistas


Lucro operacional antes do imposto de renda e
    )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHEREPROVIS»ODEIMPOSTODERENDA


da contribuição social
e contribuição social


Imposto de renda e contribuição social - correntes
 

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social

Lucro líquido do exercício



Outros de contas a pagar
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais


Fluxo de caixa das atividades de investimentos
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRO
 !DI¼»ODOATIVOINTANGÁVEL

de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


2019
2018 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos


Lucro líquido do exercício

 &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Outros resultados abrangentes
-  $IVIDENDOSPAGOSAACIONISTASCONTROLADORES

Total do resultado abrangente do exercício

  )NTEGRALIZA¼»ODOCAPITAL


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
#AIXALÁQUIDOPROVENIENTENASATIVIDADESDElNANCIAMENTO




7. Contas a receber:
2019
2018 Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Circulante

2ECEITASCOMMULTIMÁDIAA

  .OINÁCIODOPERÁODO


2ECEITASCOMLOCA¼»ODEESPA¼OB

-  .OlNALDOPERÁODO


2ECEITASCOMLOCA¼»ODEESTACIONAMENTOC

!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS


Idade de vencimento dos títulos
2019
2018
12. Impostos e contribuições a recolher
2019
2018 ISS

#R½DITOAVENCER

 INSS retido

#R½DITOSVENCIDOSAT½DIAS

 COFINS



 PIS


A #R½DITOARECEBERDA%LETROMÁDIA3! DECORRENTESDECOMERCIALIZA¼»OEVEICULA¼»ODEPUBLICI

DADEDEMIDIADIGITALEEST¶TICAB #R½DITOARECEBERDECORRENTEDEALUGUELDEESPA¼OCOMERCIAL  13. Patrimônio líquido: a. Capital social: /CAPITALSOCIALDA#OMPANHIA½DE2 COMPOSTO
LOJASEQUIOSQUESC #R½DITOARECEBERDECORRENTEDEALUGUELDEESPA¼OPARAESTACIONAMENTO
PORA¼ÊESORDIN¶RIAS%MDEJUNHODEFORAMINTEGRALIZADOSNAPROPOR¼»ODASUA
8. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição ËNICAACIONISTA2 TOTALIZANDOOCAPITALSUBSCRITODE22PORA¼»OORDIN¶RIA !
SOCIAL CORRENTESCOMBASENOLUCROPRESUMIDOA conciliação do imposto de renda e contribui- COMPOSI¼»ODASA¼ÊESNOANODEEEST¶ABAIXORESUMIDA
¼»OSOCIALREGISTRADANORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
2019
2018
2019
2018
Participação Quantidade de Participação Quantidade
Ações a
Receita bruta


acionária
ações
acionária de ações integralizar
Dedução receita bruta

 #ONCESSION¶RIASDAS

  LINHASEDO-ETRÇ
2ECEITAlNANCEIRA

7
de São Paulo S.A.





"ASEPARAIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL







!LÁQUOTAIMPOSTODERENDA

 b. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL 
Imposto de renda lucro presumido
(868)
(93) NOSTERMOSDOARTIGONDA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIALc. Dividen
Dedução da base para IR adicional

 dos: /S DIVIDENDOS S»O CALCULADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL E DE ACORDO COM A
"ASEPARAIMPOSTODERENDALUCROPRESUMIDOADICIONAL

 ,EIDAS3OCIEDADESPORA¼ÊES,EIN %MDEABRILDE FOIAPROVADOATRAV½SDA
!LÁQUOTAIMPOSTODERENDAADICIONAL

 !SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA ADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSNOVALORDE2 CORRESPONDENTEA2
Imposto de renda adicional lucro presumido
(555)
(57)  PORA¼»O ACONTADEDIVIDENDOSAPAGAR PAGOSEMDEDEZEMBRODE$IVIDEN!LÁQUOTACONTRIBUI¼»OSOCIALLUCROPRESUMIDO

 DOSADICIONALPROPOSTOS NOVALORDE2 CORRESPONDENTEA2 PORA¼»O PAGOS
Contribuição social lucro presumido
(521)
(56) EMDEDEZEMBRODE!ADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAPROPÇSADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDO
Total imposto de renda e contrbuição social
(1.944)
(206) ADICIONALNOMONTANTEDE2 ASEREMAPROVADOSNA!'//SREQUERIMENTOSRELATIVOS
9. Partes relacionadas: /S SALDOS DE ATIVOS E PASSIVOS EM  DE DEZEMBRO DE  E   AOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSRELATIVOSAOEXERCÁCIODE FORAMATENDIDOSCONFORMEO
RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS DECORREMDETRANSA¼ÊESENTREA#OMPANHIA SUA QUADROASEGUIR
Controladora e outras partes relacionadas. A Companhia tem como seus administradores os da ,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO

#ONTROLADORAA#ONCESSION¶RIADAS,INHASEDO-ETRÇDE3»O0AULO3! DENOMINADAh6IA-  #ONSTITUI¼»ODERESERVALEGAL

-OBILIDADEv
,UCROLÁQUIDOAJUSTADO

Saldos
$IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO SOBREOLUCROLÁQUIDOAJUSTADO

2019
14. Receita operacional
Passivo
2019
2018
Fornecedores/
Dividendos a
2ECEITASCOMMULTIMÁDIA


contas a pagar
pagar
Receitas com locação de espaço

Controladora
Receitas com locação para estacionamento

 6IA-OBILIDADE
 B Receita bruta


Outras partes relacionadas
Impostos sobre receitas


 6IA1UATRO
 A
Deduções das receitas brutas


4OTAL DEDEZEMBRODE


Receita operacional líquida


Saldos
2ESULTADOlNANCEIRO
2018
2019
2018
Ativo
Passivo
$ESPESASlNANCEIRAS
Contas a
Fornecedores/
Dividendos a
4AXAS
COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS

receber
contas a pagar
pagar

Controladora
 6IA-OBILIDADE
 B 2ECEITASlNANCEIRAS
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS


Outras partes relacionadas
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS


 6IA1UATRO
 A
 A

7
4OTAL DEDEZEMBRO
 DE



2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO

7
A  2EFERE SE A ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ¹ TRANSFER¾NCIA DE COLABORADORES )NSTRUMENTOSlNANCEIROS!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!
B 2EFERE SEADIVIDENDOSAPAGAR6IA-OBILIDADE
ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES
2018
2019
10. Intangível
INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A!POLÁTICADECONTROLECONSISTEEM
Saldo inicial Adições 3ALDOlNAL acompanhamento permanente das condições contratadas versusCONDI¼ÊESVIGENTESNOMERCADO
Valor de custo
.»OS»OEFETUADASAPLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOS
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO
- 
 DERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDASCOMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOM
Intangível em andamento
- 
 ESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
2019
2018 #OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRASES11. Obrigações sociais e trabalhistas
3AL¶RIOSEREMUNERA¼ÊESAPAGAR

 TRAT½GICAS A#ONTROLADORAlNAL##23!POSSUIUM#OMIT¾&INANCEIRO FORMADOPORCONSELHEIROSIN%NCARGOSSOCIAISEPREVIDENCI¶RIOS

 DICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALISAASQUESTÊESQUE
'RATIlCA¼ÊESAPAGAR

- DIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMAO#ONSELHODE
0ROVIS»OPARAF½RIAS
6
 !DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEI
 ROSEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIACONFORMEOQUADROASEGUIR
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
2019
2018
Valor justo
!TIVOSlNANCEIROS
0ASSIVOlNANCEIRO
Valor justo
!TIVOSlNANCEIROS
0ASSIVOlNANCEIRO
ATRAV½SDO mensurados ao custo
mensurado ao custo
ATRAV½SDO
mensurados ao custo
mensurado ao custo
Ativos
resultado
amortizado
amortizado
resultado
amortizado
amortizado
 #AIXAEBANCOS


 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


Contas a receber


Contas a receber - partes relacionadas

Passivos
Fornecedores e outras contas a pagar

 $IVIDENDOS


Fornecedores - partes relacionadas








Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Custo com pessoal
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
  3ERVI¼OS
Despesas legais e judiciais

/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOsCaixa e
BANCOSEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS /SSALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORESJUSTOSID¾NTICOSAOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEM#$"S#ERTIlCADODE$EPÆSITO"ANC¶RIO 
EINSTRUMENTOSSIMILARESPOSSUEMLIQUIDEZDI¶RIACOMARECOMPRANAhCURVADOPAPELvE PORTANTO A#OMPANHIAENTENDEQUESEUVALORJUSTOCORRESPONDEAOSEUVALORCONT¶BILs Contas
ARECEBER CONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS FORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR 
FORNECEDORES PARTESRELACIONADASEDIVIDENDOS /SVALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOS
CONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESHierarquia de valor justo: A ComPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAIS
EST»OQUALIlCADOSABAIXO
Nível 2
2019
2018
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


/SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERCADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs.ÁVELinputs DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOS
EMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO DIRETAMENTE
PRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO QUE
N»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOinputsN»OOBSERV¶VEIS Análise de sensibi
lidade: !SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSASEPRESSUPOSTOSEM
RELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTEESSASESTIMATIVAS
EPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊESENVOLVENDOESSAS
ESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBJETIVIDADEINERENTE
AO PROCESSO UTILIZADO NA PREPARA¼»O DAS AN¶LISES Análise de sensibilidade de variações nas
taxas de juros: !BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDE
JUROSSOBREOSCONTRATOSDEDEB¾NTURESCOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA 
AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
%FEITOEM2NORESULTADO
Exposição Cenário Cenário A Cenário B
Operação
Risco
EM2 (3) provável
25%
50%
!PLICA¼»OlNANCEIRA)TAË3OBERANO  
CDI 




%FEITOLÁQUIDO



!STAXASDEJUROSCONSIDERADASFORAM (1):
CDI 
 
 
 
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADAS
NOSMESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST»ODETALHADASASPREMISSASPARAOBTEN¼»ODAS

TAXASDOCEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" /SCEN¶RIOS
DEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$) E /CONCEITOAPLICADOPARA
ASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCONSISTESEO#$)CAIR H¶UMAREDU¼»ODARECEITAlNANCEIRA
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Dividendos a Capital
pagar
social
Total
Saldo Inicial



6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
- 

$IVIDENDOSPAGOS


4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
 

Outras variações

- 
/UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETAMOCAIXA
Total das outras variações

- 
Saldo Final

 
18. Eventos subsequentes: s Coronavírus: %M  DE JANEIRO DE   A /RGANIZA¼»O -UNDIAL
DA3AËDE/-3 ANUNCIOUQUEOCORONAVÁRUS#/6)$  ½UMAEMERG¾NCIADESAËDEGLOBAL/
SURTODESENCADEOUDECISÊESSIGNIlCATIVASDEGOVERNOSEENTIDADESDOSETORPRIVADO QUESOMADASAOIMPACTOPOTENCIALDOSURTO AUMENTARAMOGRAUDEINCERTEZAPARAOSAGENTESECONÇMICOS
E PODEM GERAR OS SEGUINTES IMPACTOS RELEVANTES NOS VALORES RECONHECIDAS NAS DEMONSTRA¼ÊES
lNANCEIRAS#ONSIDERANDOASITUA¼»OATUALDADISSEMINA¼»ODOSURTO ENTENDEMOSQUEANOSSA
PROJE¼»ODERECEITASEDOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAISPARAOANODEDEVER¶SERREVISADA 
PODENDOSERPOSSÁVELORECONHECIMENTODEPROVIS»OPARAPERDAAOVALORRECUPER¶VELNOSATIVOSDA
#OMPANHIA PRINCIPALMENTE RELACIONADOAREALIZA¼»ODECONTASARECEBERERECUPERABILIDADEDO
ATIVOINTANGÁVEL#ONSIDERANDOAIMPREVISIBILIDADEDAEVOLU¼»ODOSURTOEDOSSEUSIMPACTOS N»O
½ATUALMENTEPRATIC¶VELFAZERUMAESTIMATIVADOEFEITOlNANCEIRODOSURTONASRECEITASEmUXOSDE
CAIXAOPERACIONAISESTIMADOS OUDOVALORRECUPER¶VELDA#OMPANHIA!!DMINISTRA¼»OAVALIADE
FORMACONSTANTEOIMPACTODOSURTONASOPERA¼ÊESENAPOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA#OMPANHIA COMOOBJETIVODEIMPLEMENTARMEDIDASAPROPRIADASPARAMITIGAROSIMPACTOSDOSURTO
NASOPERA¼ÊESENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!T½ADATADEAUTORIZA¼»OPARAEMISS»ODESSAS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ACONTROLADORADA#OMPANHIAINSTALOUCOMIT¾ OQUALEST¶AVALIANDO
ASPOSSÁVEISMEDIDASASEREMTOMADAS DIANTEDOSEVENTOSQUEEST»OOCORRENDO

Composição da Diretoria
Francisco Pierrini - Diretor-Presidente
-AURÁCIO$IMITROV $IRETOR

Contador
(½LIO!UR½LIODA3ILVA
#2#30/ 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
DEMAISRESPONSABILIDADES½TICASDEACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADE DISTOR¼ÊESRELEVANTESEXISTENTES!SDISTOR¼ÊESPODEMSERDECORRENTESDEFRAUDEOUERROES»OCONAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OResponsabilidades da SIDERADASRELEVANTESQUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMA
ADMINISTRA¼»OPELASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!ADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAELABORA¼»O PERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASENASREFERIDASDEEADEQUADAAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEIS MONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#OMOPARTEDAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASE
ADOTADASNO"RASILEPELOSCONTROLESINTERNOSQUEELADETERMINOUCOMONECESS¶RIOSPARAPERMI- INTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONAL
TIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTE AOLONGODAAUDITORIA!L½MDISSO )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTE
SECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AADMINISTRA¼»O NASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO PLANEJAMOSE
½ RESPONS¶VEL PELA AVALIA¼»O DA CAPACIDADE DE A #OMPANHIA CONTINUAR OPERANDO  DIVULGANDO  EXECUTAMOSPROCEDIMENTOSDEAUDITORIAEMRESPOSTAATAISRISCOS BEMCOMOOBTEMOSEVID¾NCIA
QUANDOAPLIC¶VEL OSASSUNTOSRELACIONADOSCOMASUACONTINUIDADEOPERACIONALEOUSODESSA DEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»ODETEC¼»ODE
BASECONT¶BILNAELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AN»OSERQUEAADMINISTRA¼»OPRE- DISTOR¼»ORELEVANTERESULTANTEDEFRAUDE½MAIORDOQUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDEPODE
TENDALIQUIDARA#OMPANHIAOUCESSARSUASOPERA¼ÊES OUN»OTENHANENHUMAALTERNATIVAREALISTA ENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOUREPRESENTA¼ÊES
PARAEVITAROENCERRAMENTODASOPERA¼ÊESResponsabilidades dos auditores pela auditoria das FALSASINTENCIONAIS /BTEMOSENTENDIMENTODOSCONTROLESINTERNOSRELEVANTESPARAAAUDITORIA
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS.OSSOSOBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VELDEQUEASDEMONS- para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
TRA¼ÊESlNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTE OBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIADOSCONTROLESINTERNOSDA#OMPANHIA !VALIASECAUSADAPORFRAUDEOUERRO EEMITIRRELATÆRIODEAUDITORIACONTENDONOSSAOPINI»O3EGURAN¼A MOSAADEQUA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEISUTILIZADASEARAZOABILIDADEDASESTIMATIVASCONT¶BEIS
RAZO¶VEL½UMALTONÁVELDESEGURAN¼A MASN»OUMAGARANTIADEQUEAAUDITORIAREALIZADADE E RESPECTIVAS DIVULGA¼ÊES FEITAS PELA ADMINISTRA¼»O  #ONCLUÁMOS SOBRE A ADEQUA¼»O DO USO 
ACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIASEMPREDETECTAMASEVENTUAIS PELAADMINISTRA¼»O DABASECONT¶BILDECONTINUIDADEOPERACIONALE COMBASENASEVID¾NCIASDE

AUDITORIAOBTIDAS SEEXISTEINCERTEZARELEVANTEEMRELA¼»OAEVENTOSOUCONDI¼ÊESQUEPOSSAMLEVANTARDËVIDASIGNIlCATIVAEMRELA¼»O¹CAPACIDADEDECONTINUIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA
3ECONCLUIRMOSQUEEXISTEINCERTEZARELEVANTE DEVEMOSCHAMARATEN¼»OEMNOSSORELATÆRIODEAUDITORIAPARAASRESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUINCLUIRMODIlCA¼»OEM
NOSSAOPINI»O SEASDIVULGA¼ÊESFOREMINADEQUADAS.OSSASCONCLUSÊESEST»OFUNDAMENTADAS
NASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDASAT½ADATADENOSSORELATÆRIO4ODAVIA EVENTOSOUCONDI¼ÊES
FUTURASPODEMLEVARA#OMPANHIAAN»OMAISSEMANTEREMCONTINUIDADEOPERACIONAL !VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUSIVEAS
DIVULGA¼ÊESESEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESEOS
EVENTOSDEMANEIRACOMPATÁVELCOMOOBJETIVODEAPRESENTA¼»OADEQUADA#OMUNICAMO NOSCOM
OSRESPONS¶VEISPELAADMINISTRA¼»OARESPEITO ENTREOUTROSASPECTOS DOALCANCEPLANEJADO DA
½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVEASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUEIDENTIlCAMOSDURANTENOSSOSTRABALHOS
3»O0AULO DEMAIODE
+0-'!UDITORES)NDEPENDENTES
7AGNER"OTTINO
#2#30/ 
#ONTADOR#2#30/ 
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O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A Lei
nº 13.999/2020, que abre crédito especial no valor de R$ 15,9
bilhões, foi publicada no Diário
Oficial da União e entrou em vigor na terça-feira, (19). O objetivo é garantir recursos para os
pequenos negócios e manter
empregos durante a pandemia do
novo coronavírus no país.
Pelo texto, aprovado no fim
de abril pelo Congresso, micro
e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor
correspondente a até 30% de sua
receita bruta obtida no ano de
2019. Caso a empresa tenha
menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo
será de até 50% do seu capital
social ou a até 30% da média de
seu faturamento mensal apurado
desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso.
As empresas beneficiadas
assumirão o compromisso de
preservar o número de funcionários e não poderão ter condenação relacionada a trabalho em
condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil. Os recursos recebidos do Pronampe
servirão ao financiamento da atividade empresarial e poderão ser

utilizados para investimentos e
para capital de giro isolado e associado, mas não poderão ser
destinados para distribuição de
lucros e dividendos entre os sócios.
As instituições financeiras
participantes poderão formalizar
as operações de crédito até três
meses após a entrada em vigor
desta lei, prorrogáveis por mais
três meses. Após o prazo para
contratações, o Poder Executivo poderá adotar o Pronampe
como política oficial de crédito
de caráter permanente com o
objetivo de consolidar os pequenos negócios.
Deverá ser aplicada ao valor
concedido a taxa básica de juros,
a Selic, atualmente em 3%,
acrescidos de 1,25%. O prazo
para pagamento do empréstimo
será de 36 meses. Os bancos
que aderirem ao programa entrarão com recursos próprios para
o crédito, a serem garantidos
pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO-BB) em até 85%
do valor.
Os empréstimos poderão
ser pedidos em qualquer banco
privado participante e no Banco
do Brasil, que coordenará a garantia dos empréstimos. Outros
bancos públicos que poderão
aderir são a Caixa Econômica
Federal, o Banco do Nordeste do

STF autoriza acesso de
ex-presidente do Peru à
delação da Odebrecht
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou na terça-feira, (19) a
defesa do ex-presidente do
Peru Ollanta Humala e da mulher, Nadine Heredia, a ter
acesso à parte internacional das
delações da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato.
Em março de 2018, o pedido foi rejeitado por uma decisão individual do ministro Edson Fachin, mas a liminar foi
revertida durante sessão do
colegiado, que acatou o pleito
dos advogados.
Nos depoimentos, o empresário brasileiro Marcelo Odebrecht afirmou ter repassado

US$ 3 milhões para a campanha que elegeu Humala presidente em 2011. Com base nas
acusações, em julho de 2017,
o casal foi preso para cumprir
prisão preventiva por determinação da Justiça peruana.
A Odebrecht admitiu, perante a Justiça norte-americana, ter
pago cerca de US$ 800 milhões
em propina em 12 países entre
2001 e 2016, desencadeado
uma série de investigações.
Oito países, além do Brasil
e do Peru, são da América Latina: Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana e
Venezuela. (Agência Brasil)

Congresso discutirá adiamento
de eleições sem prorrogação
de mandato
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), informou na terçafeira (19) que será criada uma
comissão mista, composta por
deputados e senadores, para avaliar a possibilidade de adiamento
das eleições municipais deste ano
sem a prorrogação de mandato de
prefeitos e vereadores.
“O presidente [do Congresso Nacional, senador] Davi Alcolumbre [DEM-AP] vai construir um grupo de trabalho junto
com a Câmara, para que a gente
possa discutir a questão da data
da eleição. [Se] nós vamos mantê-la no mesmo dia, ou se o Parlamento vai modificá-la dentro
do próprio mandato, em uma
outra data. Então, seria o adiamento das eleições sem prorrogação de mandato. Isso eu vi em
uma discussão com os líderes,
que é quase uma unanimidade”,
afirmou Maia, em entrevista coletiva na chegada à Câmara dos
Deputados.
De acordo com Maia, antes de
passar pela análise dos parlamentares, a medida será discutida com

o ministro Luís Roberto Barroso,
que toma posse na presidência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
no dia 25 deste mês.
Rodrigo Maia defendeu ainda a suspensão do recesso parlamentar do Congresso Nacional
em virtude da pandemia de covid19. A expectativa do deputado é
que os trabalhos presenciais na
Câmara sejam retomados a partir
de julho. Segunda-feira, (18), o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu suspender o recesso parlamentar, que ocorreria de 17 a 31 de julho.
“A decisão está correta. A
proposta é do presidente do Congresso Nacional, senador Davi
Alcolumbre. A minha posição é
que, no período do recesso, se
possível, estejamos retomando os
trabalhos no Congresso Nacional
e fiquemos esse período todo em
votação remota. Então, eu acho
que o recesso, de alguma forma,
já foi atendido”, disse. Maia descartou que a suspensão do recesso possa prejudicar as articulações políticas para as eleições
municipais. (Agência Brasil)

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Governo sanciona lei que cria
programa de apoio às microempresas

Brasil, o Banco da Amazônia e
bancos estaduais. É permitida
ainda a participação de agências de fomento estaduais, de
cooperativas de crédito, de
bancos cooperados, de instituições integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro, das
fintechs e das organizações da
sociedade civil de interesse
público de crédito.
A lei foi sancionada com
quatro vetos
Um dos trechos vetados previa que os bancos deveriam conceder o financiamento no âmbito do Pronampe, mesmo que a
empresa tivesse anotações em
quaisquer bancos de dados, públicos ou privados, de restrição
ao crédito, inclusive protesto.

Para o governo, essa medida
contraria o interesse público,
bem como os princípios da seletividade, da liquidez e da diversificação de riscos, ao possibilitar que empresas que se encontrem em situação irregular, bem
como de insolvência iminente,
tomem empréstimo, em potencial prejuízo aos cofres públicos. Além disso, com dispositivo proposto, as instituições financeiras poderiam direcionar
as operações de crédito sob garantia do Pronampe para o pagamento de dívidas de suas próprias carteiras.
Acesso ao crédito
De acordo com pesquisa do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae), em parceria da Fundação Getulio Vargas, cresceu em
8 pontos percentuais a proporção de empresários que buscaram crédito entre 7 de abril e 5
de maio deste ano. O levantamento mostra ainda que 90% das
empresas de micro e pequeno
porte registram queda nas receitas.
Entretanto, o mesmo estudo
mostra que 86% dos pequenos
empresários que buscaram crédito para manter seus negócios
não conseguiram ou ainda têm
seus pedidos em análise. Desde
o início das medidas de isolamento no Brasil, apenas 14%
daqueles que solicitaram crédito tiveram sucesso.
A pesquisa, realizada entre
30 de abril e 5 de maio, ouviu
10.384 microempreendedores individuais (MEI) e donos
de micro e pequenas empresas
de todo o país. Essa é a terceira edição de uma série iniciada pelo Sebrae no mês de
março, pouco depois do anúncio dos primeiros casos da doença no país.
O levantamento da entidade
confirma uma tendência já identificada em outras pesquisas do
Sebrae, de que os donos de pequenos negócios têm, historicamente, uma cultura de evitar a
busca de empréstimo. Mesmo

com a queda acentuada no faturamento, 62% não buscaram crédito desde o começo da crise.
Dos que buscaram, 88% o fizeram em instituições bancárias. Já
entre os que procuraram em fontes alternativas, parentes e amigos (43%) são a fonte de empréstimos mais citada, seguidos
de instituições de microcrédito
(23%) e negociação de dívidas
com fornecedores (16%).
Para o Sebrae, esse comportamento pode ter diversas razões, entre elas as elevadas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, o excesso
de burocracia ou a falta de garantias por parte das pequenas
empresas.
Analisando a procura de crédito junto aos agentes financeiros, a 3ª Pesquisa do Impacto do
Coronavírus nos Pequenos Negócios mostrou que os mais demandados, desde o início da crise, foram os bancos públicos
(63%), seguidos dos bancos privados (57%) e cooperativas de
crédito (10%). Entretanto, avaliando a taxa de sucesso desses
pedidos, o estudo do Sebrae
apontou que as cooperativas de
crédito lideram na concessão de
empréstimos (31%). Na sequência, aparecem os bancos privados (12%) e os públicos (9%).
(Agência Brasil)

Plataformas liberam conteúdo
preparatório para o Enem 2020
Em meio à pandemia do
novo coronavírus e à polêmica
sobre o adiamento da data de realização do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), diversas
plataformas educacionais liberaram conteúdos on line gratuitamente para auxiliar os estudantes na manutenção da rotina de
estudos em casa.
Até o momento, a pandemia
de covid-19 não afetou o calendário do Enem, previsto para
ocorrer de forma presencial nos
dias 1º e 8 de novembro. A prova virtual será aplicada nos dias
22 e 29 de novembro.
Segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
responsável pelo exame, a edição 2020 da prova já contabiliza
mais de 3,5 milhões de inscrições. Ainda de acordo com o
Inep as inscrições podem ser
feitas normalmente até as 23h59
da próxima sexta-feira (22).
Entretanto, parlamentares e
organizações, como a União Bra-

sileira de Estudantes Secundaristas (Ubes), União Nacional de
Estudantes (UNE) já pediram ao
Ministério da Educação (MEC)
o adiamento da prova.
A Defensoria Pública da
União (DPU) entrou com recurso na segunda-feira, (18) no Tribunal Regional Federal da 3ª Região pedindo que a decisão de manter o exame durante a pandemia do
novo coronavírus seja revista. Em
abril, o órgão conseguiu uma liminar favorável ao adiamento das datas da prova, mas a medida foi
derrubada pelo desembargador
Antônio Carlos Cedenho atendendo ao pedido da AdvocaciaGeral da União (AGU).
O adiamento da prova também será debatido na tarde desta terça-feira no Senado. Na sessão está pautado o Projeto de Lei
1.277/2020, que suspende instantaneamente a aplicação de
provas e exames, como o Enem,
em casos de calamidade pública
decretados pelo Congresso Nacional.

Confira abaixo algumas sugestões de plataformas online
gratuitas para auxiliar os estudantes a se prepararem para a
prova, enquanto as aulas presenciais estão suspensas no país.
• Banco de provas do Inep
No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) é possível encontrar todas as provas e gabaritos anteriores do Enem.
• Blog do Enem
O site traz conteúdos dedicados ao Enem. Lá é possível
encontrar simulados, , apostilas,
dicas para redações, aulas gratuitas, entre outros conteúdos.
• Super vestibular
O site traz notícias sobre o
Enem e também testes, simulados, consulta a redações nota
mil, além de informações sobre
vestibulares de diversas universidades.
• FGV Ensino Médio
A Fundação Getúlio Vargas

tem uma página dedicada a estudantes do ensino médio, onde é
possível realizar testes e simulados no modelo Enem. A correção é feita na hora e é possível ver as estatísticas de desempenho.
• Sistema Positivo de Ensino
O Sistema Positivo de Ensino está disponibiliza, gratuitamente em canal do YouTube, aulas online para todos os alunos
da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio.
• SAE Digital
A plataforma disponibiliza
videoaulas no Youtube, desde o
fim de março. As aulas são organizadas por matérias e divididas por dia, com os conteúdos
programáticos desde o 1º ano do
Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio
• Stoodi
A plataforma liberou o acesso às videoaulas e exercícios
preparatórios para o Enem. Para
ter acesso, é preciso criar um
login. (Agência Brasil)

Covid-19: taxa de uso de leitos por
planos de saúde é de 47% em abril
A taxa mensal de ocupação de
leitos de pacientes com a covid19 evoluiu de 9% em fevereiro
para 47% em abril, de acordo com
dados de atendimento assistencial prestado por 45 operadoras de
planos de saúde que dispõem de
rede própria hospitalar. Já a taxa
média de ocupação de leitos para
demais procedimentos mostrou
recuo nos três primeiros meses
do ano, passando de 66% em fevereiro para 61% em março e
51% em abril.
É o que revela o Boletim
Covid-19, divulgado na terçafeira, (19) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS), com monitoramento realizado junto ao setor de planos
de saúde durante a pandemia do
novo coronavírus.
O documento indica que houve expansão no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (Sars), em comparação ao mesmo período do
ano passado. As internações por
Sars subiram de 936 em fevereiro para 2.575 em março e para
5.432 em abril de 2020.
No mesmo período de 2019,
os números eram 920 internações em fevereiro, 1,561 em
março e 1.800 em abril. O SarsCoV-2 é o novo coronavírus iden-

tificado como agente etiológico
da doença pelo coronavírus 2019
(covid-19) que começou em
Wuhan, na China, no fim de 2019,
e se espalhou pelo mundo.
Segundo a ANS, o objetivo
do Boletim Covid-19 é subsidiar a análise qualificada da agência reguladora sobre o tema, contribuindo para a tomada de decisões no enfrentamento da pandemia, além de apresentar à sociedade informações importantes
para a compreensão do cenário
no mercado de planos de saúde.
A maior parte das informações foi enviada pelas operadoras de planos de saúde em aten-

dimento a requisições de informações feitas pela ANS e obtidas a partir de dados extraídos
do Documento de Informações
Periódicas (DIOPS), que as operadoras encaminham, a cada trimestre, à agência, com dados
econômico-financeiros. A solicitação foi enviada a 109 operadoras que atendem 80% do total
de beneficiários do setor.
Já os atendimentos em pronto-socorro que não geraram internação caíram 11% em março
deste ano, comparativamente a
fevereiro, com recuo de 48%
em abril, em relação a março.
(Agência Brasil)

Justiça Federal mantém nomeação
de diretor-geral da PF
O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federa Cível de Brasília, negou um
pedido em ação popular para que
fosse anulada a nomeação do
delegado Rolando Alexandre de
Souza como diretor-geral da
Polícia Federal (PF).
A suspensão da nomeação
havia sido pedida pelo advogado
Rubens Alberto Gatti Nunes, que
coordena o grupo Movimento
Brasil Livre (MBL).
Rolando de Souza foi nomeado e empossado em 4 de maio,
após o ministro Alexandre de Mo-

raes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), ter anulado a nomeação de
Alexandre Ramagem, atual diretorgeral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para o cargo.
Moraes impediu a posse de
Ramagem após o então ministro
da Justiça e Segurança Pública,
Sergio Moro, ter pedido demissão alegando interferência política na PF por parte do presidente Jair Bolsonaro, a quem compete nomear o diretor-geral.
Para o MBL, a nomeação de
Rolando de Souza, que trabalhava com Ramagem na Abin, foi

um meio encontrado pelo governo para burlar a decisão do Supremo, o que foi negado pela
Advocacia-Geral da União
(AGU) na ação popular.
Ao não anular a nomeação de
Rolando de Souza, o juiz federal
Francisco Alexandre Ribeiro reconheceu a “gravidade da denúncia” feita por Moro, cujas alegações justificaram a anulação da
nomeação de Ramagem e a abertura de inquérito no Supremo.
O magistrado afirmou, porém, que não poderia estender a
Rolando de Souza as suspeitas

que recaem sobre Alexandre Ramagem, “como se fosse possível
presumir que ambos seriam cúmplices de alguma empreitada ilícita ou criminosa, ainda em estágio inicial de apuração”.
Entendimento em contrário
resultaria na “colocação sob suspeição de todo e qualquer delegado que viesse a ser nomeado
pelo Presidente da República”,
acrescentou o juiz federal. Para
ele, uma nova suspensão anularia,
indevidamente, a competência
presidencial de nomear o diretor-geral da PF. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

