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Atividade econômica caiu 7%
em abril, estima FGV
Em dois meses, 107 milhões de
brasileiros pediram auxílio emergencial
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Brasil inicia neste mês testes
com vacina contra covid-19
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Alívio da
dívida para
países pobres
pode se
estender até
final do ano
Os ministros das Finanças do
G7 de economias avançadas disseram na quarta-feira (3) que estão comprometidos a implementar o programa de alívio da dívida
bilateral para os países mais pobres do mundo até o final do ano
e possivelmente por mais tempo
conforme eles enfrentam a pandemia de coronavírus.
Em um longo comunicado
conjunto, os ministros das Finanças do G7 pediram a todos
os credores oficiais que se
unam à iniciativa, pediram um
relatório reforçado dos dados
da dívida pública e disseram
que todos os credores - públicos e privados - deveriam tomar decisões de empréstimo
responsáveis, de acordo com as
diretrizes de sustentabilidade
da dívida.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,08
Venda:
5,08
Turismo
Compra: 5,06
Venda:
5,36

EURO
Compra: 5,71
Venda:
5,71

22º C
15º C

Noite
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O papa Francisco quebrou
seu silêncio na quarta-feira (3)
sobre os protestos nos Estados
Unidos (EUA), dizendo que
ninguém pode "fechar os olhos
ao racismo e à exclusão", ao
mesmo tempo em que condenou a violência como "autodestrutiva e derrotista".
Francisco, que dedicou
toda a seção em inglês de sua
audiência pública semanal à situação nos EUA, implorou a
Deus pela reconciliação nacional e pela paz. Ele chamou a
morte de George Floyd de trágica e disse estar orando por
ele e por todos aqueles que
foram mortos como resultado
do "pecado do racismo".

Bolsonaro veta R$ 8,6 bilhões
de fundo extinto para
combate a coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro
vetou o repasse de R$ 8,6 bilhões de um fundo extinto para
o combate à pandemia do novo
coronavírus. Com o veto, os recursos poderão ser usados apenas para o pagamento à dívida
pública, como constava do texto original da Medida Provisória 909, editada em dezembro e
aprovada em maio pela Câmara
e pelo Senado.

Durante a tramitação no
Congresso, os parlamentares
costuraram um acordo para incluir uma emenda que mudava a
destinação dos recursos do Fundo de Reserva Monetária do
Banco Central (FRM). Os recursos, que estavam parados, seriam usados para ajudar estados e
municípios no enfrentamento à
pandemia de covid-19.
Na justificativa para o veto,

o presidente alegou que a mudança de destinação dos recursos viola a Constituição, que
proíbe emendas parlamentares
de aumentar despesa em projetos de iniciativa exclusiva do
presidente da República. Bolsonaro alegou ainda que a medida
descumpre o teto de gastos, ao
não demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da despesa no ano corrente e nos dois
anos seguintes.
Criado em 1966, o FRM recebia recursos de sobras de verbas do Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) usados para
intervir nos mercados de câmbio e de títulos. O fundo deixou
de receber aportes após a promulgação da Constituição de
1988 e foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) em 2016, o que
levou o governo a editar a medida provisória de extinção do
fundo.
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bém é recorde. Se considerado o trimestre fevereiro/março/abril, houve uma queda de
5% em relação aos três meses encerrados em janeiro.
Quando comparado ao mesmo período de 2019, o trimestre encerrado em abril teve
um recuo de 3,7%.
Os resultados negativos
foram disseminados nas atividades industriais e de serviços, que tiveram as maiores quedas interanuais desde
o início da medição, em
2000. A indústria da transformação, o comércio e os transportes foram alguns dos setores que tiveram em abril
seus piores resultados mensais. (Agência Brasil)

ANTT atualiza medidas
sanitárias no transporte
interestadual
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Dólar fecha no menor nível
em dez semanas e cai para
R$ 5,08
Em mais um dia de alívio nos
mercados internacionais, o dólar
fechou no menor nível em dez
semanas. A bolsa de valores ultrapassou os 93 mil pontos e encerrou no nível mais alto em quase três meses.
O dólar comercial encerrou
na quarta-feira (3) vendido a R$
5,086, com recuo de R$ 0,124
(-2,38%). A cotação operou em
queda durante toda a sessão e fechou no menor nível desde 26 de
março (R$ 4,996). Na mínima
do dia, por volta das 12h, chegou

a atingir R$ 5,02. A divisa acumula alta de 26,74% em 2020.
O euro comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,722, com recuo de 2,38%. A libra comercial
caiu 2,45% e terminou a sessão
vendida a R$ 6,369.
O Banco Central (BC) interveio pouco no mercado. A
autoridade monetária ofertou
até US$ 620 milhões para rolar (renovar) contratos de swap
cambial – venda de dólares no
mercado futuro – que venceriam em julho. (Agência Brasil)

Esporte

Enzo Fittipaldi fará sua estreia
na FIA F3 na Áustria
A FIA F3 anunciou o novo
calendário da temporada de
2020 nesta terça-feira e o brasileiro Enzo Fittipaldi, piloto
da HWA Racelab, aprovou as
oito primeiras etapas, que
acontecerão nas mesmas datas
e circuitos da Fórmula 1. As
duas primeiras rodadas duplas
estão marcadas para acontecer
na Áustria, justamente nos
dois primeiros finais de semana de julho, dos dias 5 e 12.
“Estou muito feliz de finalmente poder voltar a acelerar
nas pistas. Fiz várias corridas de
simulador nesse período e agora terei a chance de começar o

campeonato da FIA F3 com a HWA
Racelab. A expectativa para estreia
na Áustria é muito boa, principalmente porque já conquistei vitória e pódios por lá em outras categorias”, diz Enzo, que tem que tem
apoio de Baterias Moura, Claro,
Traxalt, Airbit e PLGG.
Após três anos de sucesso
com a Prema Powerteam na F4
e na F3 Regional, Enzo foi anunciado como piloto da HWA Racelab em 2020. Integrante da
Ferrari Driver Academy, o piloto brasileiro foi campeão da F4
Italiana em 2018 e também conquistou o terceiro lugar na F4
Alemã no mesmo ano, quando

andou pela primeira vez na pista
austríaca e venceu a prova.
“Nós teremos grandes circuitos nessas oito primeiras
etapas que foram definidas. Vai
ser emocionante pilotar em
todos eles, principalmente em
Silverstone e em Spa-Francorchamps, pistas que serão inéditas para mim”, diz Enzo, que
foi vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019.
Com nove etapas pré-definidas para a FIA F3 antes da pandemia de coronavírus, existe a possibilidade da organização ainda
anunciar mais etapas nas próximas
semanas para o campeonato.
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Papa condena
racismo e
violência nos
EUA e pede
reconciliação
nacional

O impacto da pandemia
do novo coronavírus fez com
que a atividade econômica
brasileira tivesse uma retração
de 7% em abril, estima o Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), que divulgou na
quarta-feira, a primeira prévia do Índice de Atividade
Econômica (IAE). A queda
recorde na série histórica é em
relação ao resultado de março, mês que já havia sofrido
de forma menos intensa os reflexos da paralisação econômica, com um recuo de 4,6%
ante fevereiro.
Em relação a abril de
2019, a economia teve uma
retração de 10,9%, que tam-

Revezamento 4x400 m misto estreia
na Olimpíada em Tóquio
O revezamento 4x400 m
misto vai estrear no programa
olímpico nos Jogos de Tóquio-2021. E a equipe brasileira já está qualificada para a
competição, após disputar a
final do Campeonato Mundial
de Doha, em setembro. Antes,
o grupo fez a primeira prova
na categoria adulta no Mundial de Revezamentos de Yokohama, em maio.
A equipe no Japão foi formada por Lucas Carvalho, Tiffani Marinho, Cristiane Silva
e Alexander Russo e terminou
em sexto lugar, com 3:20.71.
No Catar, o quarteto teve Lucas, Tiffani, Geisa Coutinho e

Alexander na final, completando
a prova na oitava colocação, com
3:16.22. Na qualificação, com
Anderson Henriques no lugar de
Alexander, o grupo bateu o recorde sul-americano, com 3:16.22.
Treinada por Carlos Alberto
Cavalheiro, Geisa é um exemplo
de dedicação ao esporte. Tanto
que chega aos 40 anos competitiva, tendo ganhado em fevereiro a medalha de bronze nos 400
m do Sul-Americano Indoor de
Cochabamba, na Bolívia. “Só
peço a Deus que os Jogos de
Tóquio não sejam cancelados
por causa da doença. Vou fazer a
minha parte e treinar muito. Estou bem, me cuidando e na luta”,

comentou a atleta do Pinheiros,
nove vezes campeã individual do
Troféu Brasil Caixa de Atletismo.
Na quarentena, Geisa tem
adaptado os treinos em casa. “Não
estou saindo para correr na rua e
sigo os cuidados recomendados.
Temos de esperar tudo passar porque agora as coisas estão confusas”, afirmou a atleta olímpica em
Atenas-2004, Londres-2012 e
Rio-2016, que tem o tempo de
51.08 como recorde pessoal.
O paulista Lucas Carvalho, de
26 anos, também tem grandes
objetivos para 2020-2021. “Quero correr os 400 m abaixo dos
45 segundos e, com certeza, participar de mais uma final dos

4x400 m misto e quem sabe pegar uma medalha na Olimpíada.
Acho que temos grandes chances
de ganhar uma medalha”, comentou Lucas, que defende a Fecam/
Assercam (PR).
Líder do Ranking Brasileiro
de 2020 (45.60) e segundo colocado de 2019 (45.69), o bicampeão do Troféu Brasil Caixa
tem 45.37 como melhor marca
da carreira. “Estou treinando
como posso em casa e às vezes
consigo ir a uma academia”, informou Lucas, que é orientado
por Felipe de Siqueira e participou dos Jogos do Rio-2016.
Anderson Henriques (AABLU-SC), Alexander Russo (Or-

campi-SP), Tiffani Marinho
(Orcampi-SP) e Cristiane Silva
(ACA-SC) estão também na luta
para integrar a equipe olímpica.
Anderson, de 28 anos, é o atleta mais experiente e o único que
correu os 400 m em menos de
45 segundos: 44.95 no Mundial de Moscou-2013. Já Tiffani,
de 21 anos, é a grande esperança da especialidade.
Neste primeiro semestre
de 2020, os campings de treinamento previstos pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Comitê Olímpico do Brasil (COB) foram suspensos por causa da pandemia
global.
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São Paulo pode chegar a 265 mil
casos de covid-19 no fim de junho
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto tem sua coluna (diária) de política
publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também na Internet, pelo site
www.cesarneto.com ... Twitter @cesarnetoreal
*
CÂMARA (SP)
Até os vereadores governistas do PSDB estão com a pulga
atrás da orelha em relação a segurança digital nas convenções,
que devem mesmo ser realizadas remotamente por conta da
pandemia Covid-19, porque até quando é presencial podem
rolar fraudes
*
PREFEITURA (SP)
Prefeito de uma cidade global, principalmente quanto aos
povos que pra cá imigraram desde o final do Século 19, Bruno
Covas (PSDB) candidato à reeleição juntou-se aos políticos
pelo mundo que se dizem contra o racismo aos pretos (caso
Floyd nos USA)
*
ASSEMBLEIA (SP)
A cantora Leci Brandão (PC do B), que representa pretas e pretos no maior Parlamento estadual do Brasil, luta contra racismos
desde sempre. Nem por isso usa de oportunismos pra faturar em
cima de casos como o dos USA. Ela tá muito acima do PC do B
*
GOVERNO (SP)
Doria (dono do novo PSDB) aumenta muito sua participação
nas mídias internacionais, preparando a campanha Presidencial
2022. Por isso, ontem falou como um Estadista, defendendo o
combate ao racismo internacional, no contexto da pandemia Covid-19
*
CONGRESSO (BR)
O senado vai esperar o Supremo decidir, no próximo dia 10,
sobre um ‘inquérito’ que trata das fake news (notícias falsas). Na
sequência, pode entrar em pauta um projeto que propõem algum
controle do até hoje incontrolável : usos criminosos da Internet
e redes sociais
*
PRESIDÊNCIA (BR)
Mesmo com o dólar caindo 5 Reais, o papa pedindo paz só
após 1 semana de criminosos quebrando, roubando e agredindo
nos USA e a OMS ‘assinando recibo’ pra pesquisas da cloroquina, o Bolsonaro ainda enfrenta 2 guerras: de comunicação e ideologias terroristas
*
PARTIDOS (BR)
Na história dos partidos, tanto FHC (PSDB) como Lula
se acham deuses. O tucano foi o único que derrotou Lula, na
sua eleição e na reeleição. O petista porque se elegeu, reelegeu e fez isso com a Dilma (ex-PDT Brizolista), seguindo
dono no do PT
*
JUSTIÇAS (BR)
Pautado pro dia 10 (junho) a votação no plenário da validade
ou não de um inquérito interno (via Alexandre Moraes) sobre
notícias falsas (fake news). Foi a forma do presidente Toffoli
fazer com que Bolsonaro afrouxasse diminuísse confrontos com
o decano Celso Mello
*
HISTÓRIAS
Na real, a 3ª guerra mundial já é ... digital (Internet, redes sociais, ‘zap’ etc. ... inclusive via imprensa), biológica, saúde pública global (não só pela Covid-19) - de sociedades e governos e de
instituições (tipo ONU) pós-2ª guerra do Século 20 falidas, além
do aumento de falsas religiões

cesar@cesarneto.com
Jornal
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Até o fim deste mês, o estado de São Paulo deverá ter entre
190 mil e 265 mil casos do novo
coronavírus. A projeção foi feita pelo Centro de Contingência
do Coronavírus em São Paulo.
Até este momento, o estado tem
123.483 casos confirmados do
novo coronavírus, causador da
covid-19.
Segundo o vice-governador
de São Paulo e secretário de
Governo, Rodrigo Garcia, o ritmo de crescimento do número
de casos de coronavírus foi três
vezes menor em maio do que em
abril. Entre os dias 1º de abril
e 1º de maio, a epidemia cresceu 10 vezes no estado, saindo de 2.981 casos confirmados para 30.374. Já no mês
seguinte, entre 1º de maio e
1º de junho, o crescimento
foi em 3,6 vezes menor, passando de 30.374 casos para
111.290. “No mês de maio, a
epidemia começou a perder velocidade”, disse Garcia.

Para o próximo mês, a previsão é de que o ritmo de crescimento fique entre 1,7 e 2,4
vezes, significando entre 190
mil e 265 mil casos confirmados de coronavírus. “Em nenhum
momento, o Plano São Paulo
[plano de flexibilização do estado, gradual e regional] anunciou
que a epidemia teria ido embora. O Plano São Paulo anunciou
uma retomada gradual, com base
nesses cenários”, ressaltou Garcia o secretário de Governo.
Flexibilização
Após a primeira semana do
anúncio do Plano São Paulo, que
prevê a retomada da atividade
econômica do estado dividida
em cinco fases e em regiões, o
governo destaca os rersultados
em algumas regiões, com melhora em indicadores epidemiológicos, tais como na taxa de
ocupação de leitos de unidades
de terapia intensiva (UTIs) e na
taxa de avanço de casos de óbi-

tos provocados pelo novo coronavírus. Com a melhora desses
indicadores, as localidades poderão mudar de fase, passando
para uma que permita maior flexibilização econômica.
Segundo o governo estadual,
os avanços foram notados na
Baixada Santista, no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba. Se
tais regiões mantiverem os indicadores baixos até a próxima
terça-feira (9), poderão subir de
fase na quarta-feira (10), passando para um nível de maior flexibilização das atividades. Já as
regiões de Bauru e de Barretos
apresentaram piora nos índices
e, se continuarem nesse ritmo,
poderão mudar de fase, mas retornando à etapa anterior, de
maior restrição.
Fornecimento de gás e
água
O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou nesta quarta-feira (3) que, em caso de

inadimplência, o abastecimento
ininterrupto de gás natural e água
será prorrogado até 31 de julho
para a população carente do estado. Com isso, não haverá cortes no fornecimento de gás e
água, mesmo com a inadimplência. O governo informou que
negocia a mesma medida com a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para não haver
interrupção do fornecimento de
energia elétrica no estado.
Segundo Doria, o fornecimento dos serviços essenciais
para pessoas de baixa renda não
será interrompido, que estarão
protegidas com negociação
entre o governo e os concessionários. De acordo com o
governador, deverão ser beneficiadas até 2,1 milhões de
pessoas. Os acordos foram
feitos com as companhias e
concessionárias
Sabesp,
Comgás, GasBrasiliano, Naturgy e Enel e já valiam desde
março. (Agência Brasil)

Retomada da economia na capital
só será permitida após a assinatura
de protocolos com associações
A Prefeitura de São Paulo só
irá permitir a reabertura segura
e gradual de estabelecimentos
comerciais dos setores de imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings
centers da capital após a validação e assinatura dos protocolos
enviados pelas associações.
“A preocupação da Prefeitura agora é fazer reabertura com
os protocolos assinados. Sem
isso a gente não consegue avançar para fase 3, a gente retrocede para fase 1. Se a gente não fizer com toda cautela necessária
nós vamos ver os índices de disseminação da doença e de ocupação de leitos de UTI voltarem
a crescer”, explicou o prefeito
Bruno Covas durante agenda na
manhã de quarta-feira (03/06).
Apenas entidades setoriais,
que serão responsáveis pelo en-

vio à Prefeitura de São Paulo. Os
cidadãos que quiserem contribuir deverão enviar suas sugestões para as empresas onde trabalham ou entidades de classe.
As empresas, por sua vez, deverão enviar suas propostas para as
entidades setoriais, que serão
responsáveis pelo envio à Prefeitura de São Paulo.
As propostas devem seguir
os seguintes itens:
a) protocolos de distanciamento, higiene e sanitização de
ambientes;
b) protocolos de orientação
de clientes e colaboradores;
c) compromisso para testagem
de colaboradores e/ou clientes;
d) horários alternativos de
funcionamento (escalas diferenciadas de trabalho) com redução
de expediente.

e) sistema de agendamento
para atendimento;
f) protocolo de fiscalização
e monitoramento pelo próprio
setor (autotutela);
g) esquema de apoio para
colaboradores que não tenham
quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que
estiverem fechadas as creches,
escolas e abrigos (especialmente as mães trabalhadoras).
“Estamos trabalhando em
cima dos índices que o estado
apontou para que a cidade possa
ir avançando. A expectativa da
Prefeitura é que em breve a gente possa ir para fase 3, mas também vai depender do comportamento da população que deve
continuar usando máscara, evitando aglomerações e sair de
casa. São variáveis que não depen-

dem apenas do poder público”,
afirmou o prefeito Bruno Covas.
Caso as propostas estejam
de acordo, a Secretaria apresentará sua manifestação e a encaminhará para análise da Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (COVISA), que analisará o protocolo sanitário, nos
seus aspectos técnicos, e apresentará sua manifestação favorável, favorável com alterações ou desfavorável e encaminhará o processo para a Casa
Civil do gabinete do prefeito.
Após a aprovação haverá a
celebração de um termo de compromisso com as entidades do
setor analisado e os estabelecimentos relativos ao respectivo
setor poderão retomar o atendimento presencial ao público,
devendo cumprir com todas as
exigências nele fixadas.

Metrô de São Paulo passa
a ter alças pega-mãos
Os passageiros do Metrô passaram a contar com alças pegamãos para auxiliar na melhor distribuição no interior das composições, aumentando o conforto e
a segurança nas viagens.
Cada trem, agora, conta 332
alças feitas com material de

PVC, poliamida e poliéster, que
garantem durabilidade e resistência durante o uso. Inicialmente,
cinco trens da Linha 1-Azul contarão com os pega-mãos.
Esse equipamento permite
que as pessoas de menor estatura possam fazer sua viagem com

mais segurança em qualquer região do trem, melhorando também as condições de embarque
e desembarque, por evitar a concentração na região das portas,
onde estão localizadas as barras
verticais, mais acessíveis a elas.
As alças têm a mesma cor

das linhas em que o trem circula: azul, verde, vermelha e prata
e a instalação será feita gradativamente. Até a metade de junho
serão 29 trens na Linha 1-Azul
com este item e a expectativa é
concluir a colocação em toda a
frota do Metrô em agosto.

Treinamentos em casa com apps e
lives podem gerar danos à saúde
Especialista alerta sobre a onda de procura e consequências ao corpo e mente de quem treina em casa sem acompanhamento
Recursos rápidos nem sempre são os mais indicados para
cuidados com a saúde, mas é o
que a maioria dos brasileiros
têm buscado na quarentena. O
número de downloads de aplicativos de treinamento físico
sobe três vezes por semana,
segundo a consultoria especializada App Annie. No Brasil,
os downloads saltam de 1,2
para 4,4 milhões por semana.
A tecnologia é muito útil
para várias soluções por ca usa
do isolamento social, mas encurtar resultados pode levar a
sérios riscos. É o que alerta o
educador físico e autor do livro “O Músculo da Alma – A
chave para a sabedoria corporal” (da Editora Voo), Nuno
Cobra Jr: “Os aplicativos são o
futuro do treinamento. No entanto, posso dizer que ainda
estamos na ‘idade da pedra’ em
relação à sua qualidade. Eles
são baseados em modas que,
normalmente, estão associadas
ao bom resultado a curto prazo. Falta informação sobre a
graduação dos exercícios e
uma análise mais cuidadosa do
perfil do aluno”. O especialista

em treinamento consciente e integral não é contra a utilização das
plataformas. Mas, afirma que é
preciso ter senso crítico para
aproveitá-las. Segundo ele, o uso
indiscriminado oferece riscos
cardíaco e ortopédico, além da
possibilidade de overtraining (Síndrome de Excesso de Treinamento). Técnicas somáticas baseadas
na consciência corporal, como pilates, ioga e Body Mind Centering
(BMC®) são as que possuem
menos contraindicações.
As lives de atividades físicas
também têm angariado altíssimas audiências. O show – treino – da poderosa Anitta, por
exemplo, bateu a marca de 250
mil visualizações simultâneas.
Complementar a esta indústria,
ascende, em 200%, a venda de
artigos esportivos. Os dados são
da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).
Trazer a sensação de que qualquer pessoa pode executar aqueles movimentos é outro ponto
sensível e que merece atenção
dos profissionais da área: “O ideal é que o educador físico adapte o mesmo exercício a diversos níveis de acordo com o per-

fil de cada aluno. Esta graduação
deve ter, pelos menos, cinco níveis. Há pessoas que nunca se
exercitaram, que não treinam há
mais de 10 anos, que estão obesas ou com sobrepeso ou com
leões crônicas. Realizando um
treino de recomendação massificada, elas podem se machucar.
São indivíduos que não podem
praticar exercícios extremos ou
acelerar resultados”.
O educador físico credita a
popularidade destes tipos de
exercício a três principais fatores: a atrativos mercadológicos
(promessa de corpo perfeito em
pouco tempo ou malhar em companhia de um famoso), à praticidade e à gratuidade. “Não existe
corpo perfeito e ninguém fica
sarado do dia pra noite. Estas
desonestas estratégias levam as
pessoas a seguirem uma receita
fadada à frustração, colaborando para o aumento do sedentarismo e dificultando a adesão do
aluno a qualquer tipo de atividade física”. Os tipos físicos diferentes também devem ser aceitos pela sociedade: “Quando uma
pessoa contrasta com uma realidade cada vez mais idealizada,

ela está sendo estimulada ao
exagero, ao radicalismo e à desistência”. O autor corrobora
a informação mencionando um
infográfico de sua obra no qual
compara o corpo do Batman ao
longo de décadas. “O superherói foi ficando cada vez mais
magro e mais musculoso. Esta
é uma cruel estratégia da indústria para fidelizar o público. E, na maior parte dos casos, esta meta é inalcançável”.
Um treinamento físico eficaz e íntegro também contempla a saúde mental e entender
o próprio corpo: “As modas do
treinamento distorcem os princípios fundamentais da saúde
corporal. Treinamentos a curto prazo são os mais ineficientes e nocivos. Os processos
não devem ser acelerados, devem ser respeitados, dentro do
limite de cada um. Quanto mais
pressa na busca do corpo perfeito, mais rápido você consome suas articulações e cartilagens. Aliás, o corpo perfeito é
inatingível. Menos de 1% da
população se adequa a este perfil fitness”, explica, Nuno Cobra Jr.
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ANTT atualiza medidas sanitárias
no transporte interestadual
AAgência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou na quarta-feira, (3), no Diário Oficial da União, resolução
com medidas sanitárias a serem
adotadas nos serviços de transporte rodoviário interestadual de
passageiros e no ferroviário,
para enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus. A resolução, que atualiza regras já determinada pela agência, vale até o
dia 31 de agosto deste ano.
De acordo com a norma, as
empresas que operam os serviços têm de adotar medidas para
limpeza e desinfecção dos veículos por meio de métodos que
impeçam a proliferação de microrganismos nocivos à saúde,
como vírus, fungos e bactérias.
As empresas também devem
adotar estratégias para minimizar o contato entre os passageiros no veículo. No caso de veí-

culos não climatizados, a ANTT
recomenda que as janelas permaneçam abertas durante a viagem.
Segundo a ANTT, A frequência de viagens das linhas de transporte rodoviário interestadual
poderá ser reduzida e ficar abaixo do mínimo prevista na legislação. Caso o passageiro queira
pedir o reembolso do valor da
passagem, as empresas devem
reembolsar o valor do bilhete
em até 120 dias, contados da data
do pedido de devolução, sem
cobrança de comissão de venda
e multa compensatória.
O prazo máximo para o pedido de reembolso é de 90 dias
de antecedência contados da
data prevista para a viagem, ou
90 dias após a data de compra do
bilhete, no caso de viagem sem
data determinada.
Quanto ao transporte ferroviário interestadual, a ANTT de-

terminou a suspensão das autorizações vigentes “para a prestação não regular e eventual de
serviços de transporte ferroviário de passageiros, com finalidade turística, histórico-cultural
e comemorativa”.
A agência também determinou que as empresas de transporte ferroviário de passageiros enviem semanalmente uma planilha
contendo os dados diários de demanda dos serviços operados.
Em março, a ANTT já havia
determinado que, após cada viagem, fossem higienizados ou
esterilizados pega-mãos, corrimãos, catracas, equipamentos de
bilhetagem e demais superfícies onde há constante contato das
mãos de passageiros, do motorista e do cobrador. Na ocasião,
também foi recomendado que as
empresas disponibilizassem álcool em gel 70% para motoris-

tas, cobradores e passageiros e,
se possível, máscaras.
Na resolução publicada nesta quarta-feira, a ANTT manteve
a proibição do transporte rodoviário internacional de passageiros, regular, semiurbano e de fretamento, das empresas brasileiras e estrangeiras que têm licenças originárias, complementares
e ocasionais.
“Excepcionalmente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres poderá autorizar o transporte de passageiros, com a finalidade de garantir o retorno de
brasileiros ou estrangeiros aos
seus respectivos países de origem, o transporte de profissionais que atuem em serviços públicos e atividades essenciais e
o deslocamento de pessoas com
enfermidades para tratamento de
saúde”, diz ainda a resolução.
(Agência Brasil)

Vendas no varejo têm queda de 31,8% em abril
As vendas no varejo tiveram
queda de 31,8% em abril, na
comparação com o mesmo mês
do ano passado, segundo levantamento da Serasa Experian.
Essa é a maior retração desde o
início da série histórica iniciada em 2001, baseada no número
de consultas feitas à base de dados da consultoria. A maior queda havia sido em janeiro de
2002, quando as vendas do varejo reduziram 16,5%.
No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a atividade

do varejo apresenta uma retração
de 10,1% em relação ao período
de janeiro a abril de 2019.
Entre os setores que mais
sofreram em abril, está o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com uma queda de 39,9%
na comparação com o mesmo
mês do ano passado. O varejo de
vestuário e calçados registrou
uma redução de 39,6% nas vendas; o de veículos, motos e autopeças, 33,1%; e o de material
de construção, 32,1%.
O ramo de supermercados,

alimentos e bebidas foi um pouco menos afetado, com uma redução de 24,3% no movimento
de abril. Os estabelecimentos
que comercializam combustíveis e lubrificantes tiveram queda de 19,3% no mês.
Para o economista da Serasa
Luiz Rabi, a queda no movimento é influenciada diretamente
pela adoção das medidas de distanciamento social contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19). “Com estabelecimentos
comerciais de portas fechadas,

lojistas viram seus estoques aumentarem e a demanda por produtos diminuir”, disse.
O economista também destaca o impacto da crise na estabilidade financeira das famílias. “Nesse momento de instabilidade em
que muitos ficam inseguros em
seus empregos, o brasileiro se
retrai para o consumo não essencial. Até mesmo quem tem um
poder de compra mais elevado
acaba direcionando seus recursos
para uma reserva de emergência”,
explicou Rabi. (Agência Brasil)

Menos de 25% das ocupações no Brasil
têm potencial de teletrabalho
O teletrabalho, também chamado de home office, é possível
para 22,7% das ocupações no
Brasil, estima um estudo que
reuniu pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O dado consta na nota
técnica “Potencial de Teletrabalho na Pandemia: Um Retrato no
Brasil e no Mundo”, divulgada na
quarta-feira, (3) pelo Ipea.
Uma pesquisa internacional
aponta Luxemburgo, na Europa,
como o país com maior potencial de trabalho remoto, que poderia se aplicar a 53,4% das ocupações. O patamar é muito superior ao de economias menos
desenvolvidas, como as da América Latina. Na região, o maior
percentual é o do Chile, com
25,7%, e o do Brasil, calculado
por pesquisadores brasileiros, é
o segundo maior. O menor po-

tencial de teletrabalho entre os
86 países pesquisados está em
Moçambique, na África, com
apenas 5,24%.
O estudo brasileiro é assinado pelos pesquisadores Felipe Martins e Geraldo Góes,
do Ipea, e José Antônio Sena,
do IBGE, que usaram metodologia internacional adotada por
pesquisadores da Universidade
de Chicago.
As desigualdades regionais
do Brasil também se refletem no
potencial de teletrabalho de cada
estado. No Distrito Federal, estado com a maior renda média,
o percentual chega a 31,6%. São
Paulo e Rio de Janeiro também
ficam acima do potencial nacional, com 27,7% e 26,7%, assim como os três estados da
Região Sul. O restante do país
tem percentuais menores que a
média de 22,7%, sendo os menores no Piauí, com 15,6%,

Pará, com 16%, e Rondônia,
com 16,7%.
As ocupações analisadas foram agrupadas seguindo critérios internacionais, e os maiores
percentuais de probabilidade
de teletrabalho estão nos grupos profissionais das ciências e intelectuais (65%), diretores e gerentes (61%) e trabalhadores de apoio administrativo (41%). Já para membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares,
a probabilidade de teletrabalho
foi estimada em 0%, assim
como para operadores de instalações e máquinas e montadores,
para ocupações elementares e
para trabalhadores qualificados
da agropecuária, florestais, da
caça e pesca.
Outros grupos que têm um
baixo potencial de teletrabalho
são os trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios

e mercados, com 12%, e os trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção,
das artes mecânicas e outros ofícios, com 8%.
Nas conclusões do estudo,
os pesquisadores destacam que
a nota técnica “revela as desigualdades regionais e as diferenças no acesso a essa modalidade no território nacional”. O texto também destaca que a incorporação de tecnologias relacionadas ao mercado de trabalho
depende, em grande parte, da renda e dos investimentos no processo produtivo.
”As perspectivas da retomada das atividades econômicas
após a pandemia devem levar em
conta as novas modalidades de
trabalho que emergiram e foram
marcantes no período de isolamento e que, muito provavelmente, serão mais utilizadas”,
afirmam. (Agência Brasil)

CNI identifica 17 novas barreiras
comerciais a produtos brasileiros
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
identificou 17 novas barreiras
comerciais no exterior para produtos brasileiros entre março e
maio deste ano. Desse total, dez
foram impostas pela China, duas
pela Argentina, duas pela Índia e
as demais pelo México, pela
Arábia Saudita e União Europeia.
De acordo com a CNI, as informações são do Sistema Eletrônico de Monitoramento de
Barreiras às Exportações (SEM
Barreiras) do governo federal,
que é alimentado pelo setor privado. A entidade atualiza esse
levantamento periodicamente,
em parceria com associações e
federações estaduais da indústria, e contabiliza até agora 70
barreiras identificadas no exterior para produtos brasileiros
desde maio de 2018, quando o
sistema foi criado.

No caso da China, todas as
barreiras dizem respeito a subsídios e impactam a produção de
itens como borracha, materiais
elétricos e produtos metalúrgicos. A CNI explicou que, na prática, com os subsídios, esses
bens circulam com preço abaixo do praticado no mercado,
numa “concorrência desleal”
com a produção de outros países, incluindo o Brasil.
Pela Argentina, são duas barreiras impostas para veículos
automotores e plásticos. O México e a Índia, por sua vez, cobram imposto de importação
para a carne de frango do Brasil.
A Índia também implementou
medidas sanitárias e fitossanitárias para o couro brasileiro.
A Arábia Saudita exige licenciamento de importação para a
carne de frango. A União Europeia levantou barreiras para ser-

viços brasileiros na área de tecnologia da informação.
Para a CNI, “embora o Brasil seja o único país na América
Latina com uma ferramenta tão
moderna de monitoramento de
barreiras, os órgãos governamentais ainda não usam esse sistema de forma plena” para definir estratégias para resolução
dos problemas. Além disso, o
percentual de barreiras resolvidas ainda é baixo. Do total de 70
identificadas até agora pela entidade, apenas 10% foram solucionadas.
Dados da pesquisa Desafios
à Competitividade das Exportações Brasileiras de 2018, realizada pela CNI em parceria com
a Fundação Getulio Vargas
(FGV), mostram ainda que quase um terço das empresas exportadoras (31%) considera baixa a
eficiência do governo para a su-

peração de barreiras em terceiros mercados. Para os industriais, o governo deve ser mais ativo na contestação dessas medidas impostas por outros países,
já que, com a crise desencadeada pela pandemia de covid-19, a
tendência é de aumento do protecionismo no mundo em um
cenário de recessão global e desemprego.
A própria CNI lançou, em
2018, a Coalizão Empresarial
para Facilitação de Comércio e
Barreiras, que busca atacar barreiras comerciais estabelecidas
e também enfrentar problemas
internos no Brasil. “Um dos objetivos é reduzir tempos e custos dos processos de exportação e importação e, com isso,
promover a agenda de facilitação do comércio exterior do
país”, informou a entidade.
(Agência Brasil)

Tesouro Nacional anuncia emissão de
títulos no exterior
O Tesouro Nacional informa
que concedeu mandato para
emissão de títulos em dólares no
mercado internacional. Serão
emitidos dois novos títulos, um
de cinco anos, com vencimento
em 2025, o Global 2025, e um
de 10 anos, com vencimento em
2030, o Global 2030.
“O objetivo da operação é dar
continuidade à estratégia do Te-

souro Nacional de promover a
liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o
setor corporativo, e antecipar
financiamento de vencimentos
em moeda estrangeira”, diz o
Tesouro, em nota.
A operação será liderada pelos bancos Bank of America,
Deutsche Bank, Itau BBA e JP

Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final
do dia de quarta-feira.
Por meio do lançamento de
títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado
dos investidores internacionais
com o compromisso de devolver os recursos com juros.
Os recursos captados no ex-

terior são incorporados às reservas internacionais. De acordo
com o Tesouro Nacional, as
emissões de títulos no exterior
não têm como objetivo principal reforçar as divisas do país,
mas fornecer um referencial
para empresas brasileiras que
pretendem captar recursos no
mercado financeiro internacional. (Agência Brasil)
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Alívio da dívida para países
pobres pode se estender
até final do ano
Os ministros das Finanças do G7 de economias avançadas disseram na quarta-feira (3) que estão comprometidos a implementar o programa de alívio da dívida bilateral para os países mais
pobres do mundo até o final do ano e possivelmente por mais tempo conforme eles enfrentam a pandemia de coronavírus.
Em um longo comunicado conjunto, os ministros das Finanças do G7 pediram a todos os credores oficiais que se unam à
iniciativa, pediram um relatório reforçado dos dados da dívida
pública e disseram que todos os credores - públicos e privados deveriam tomar decisões de empréstimo responsáveis, de acordo com as diretrizes de sustentabilidade da dívida.
Em uma aparente referência a práticas supostamente usadas
pela China, um dos principais credores dos países de baixa renda, os ministros das economias mais avançadas do mundo também disseram que os credores devem divulgar totalmente os termos da dívida pública e limitar o uso de cláusulas de confidencialidade, inclusive para empresas estatais.
Houve alertas generalizados de que as economias de mercados emergentes e de baixa renda serão duramente atingidas pela
pandemia, e precisarão de mais do que a estimativa inicial do
Fundo Monetário Internacional de 2,5 trilhões de dólares para
superar a crise.
Uma iniciativa de alívio da dívida oferecida pelo Grupo das
20 principais economias e pelo Clube de Paris de credores oficiais até o final de 2020 atraiu solicitações de apenas metade
dos países elegíveis até agora, e a participação do setor privado
tem sido interrompida.
O presidente do Banco Mundial, David Malpass, alertou
na semana passada que seria necessário “muito mais” alívio
da dívida, pedindo a todos os credores comerciais que “participem em termos comparáveis e não explorem o alívio da dívida de outros”.
O comunicado do G7 destacou a importância do financiamento privado para o desenvolvimento sustentável e disse que
espera acompanhamento dos credores privados após o lançamento
de um plano na semana passada para sua participação no esforço
de alívio da dívida pelo Instituto de Finanças Internacionais.
Os ministros do G7 disseram que abraçaram a liderança do
IIF e pediram um rápido progresso na criação de um depósito
para hospedar dados sobre empréstimos do setor privado a países de baixa renda.
O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse
em comunicado separado que o grupo concordou em continuar
se reunindo regularmente para discutir questões econômicas críticas, à medida que trabalha para restaurar suas respectivas economias. (Agência Brasil)

Premiê britânico diz que
quarentena é vital para
prevenir reinfecção
Medidas de quarentena que o Reino Unido planeja impor a
quase todos os viajantes internacionais a partir de 8 de junho são
vitais para garantir que a taxa de infecção por covid-19 no país
não aumente novamente, disse na quarta-feira, (3) o primeiroministro Boris Johnson.
Questionado por um parlamentar sobre por que o Reino Unido estava introduzindo as medidas agora, quando muitos países
estão flexibilizando a quarentena, Johnson disse: “À medida que
diminuímos a taxa de infecção, com os esforços que estamos
fazendo como país, é vital que evitemos a reinfecção”.
O premiê também afirmou que o governo está estudando todas as maneiras pelas quais pode apoiar o setor de aviação, que
foi particularmente afetado pelo surto do novo coronavírus.
(Agência Brasil)

Em dois meses, 107 milhões
de brasileiros pediram
auxílio emergencial
Em quase dois meses depois de cadastramento, 107
milhões de brasileiros pediram o auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras), revelou na quartafeira, (3) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro
Guimarães. Apenas nas últimas
24 horas, 100 mil pessoas se
cadastraram para receberem o
benefício.
O número de pessoas com
o pedido do auxílio emergencial em análise subiu de 11
milhões na terça-feira, (2) para
11,1 milhões na quarta-feira,
(3). Desse total, 5,8 milhões
de cadastros estão em primeira análise e outros 5,3 milhões
em segunda ou terceira análise, quando o cadastro foi considerado inconsistente e a Caixa permitiu a contestação da
resposta ou a correção de informações.
Dos 107 milhões de pedidos, 59 milhões tiveram o benefício aprovado e 42,2 milhões foram considerados inelegíveis, quando o cidadão não
cumpre os requisitos estabelecidos pela lei que criou o benefício. O auxílio emergencial
pode ser pedido desde 7 de abril
pelo site auxilio.caixa.gov.br ou
pelo aplicativo Caixa Auxílio
Emergencial.
Na sexta-feira (29), o ban-

co terminou de pagar a segunda parcela aos beneficiários.
Segundo o balanço acumulado,
a Caixa desembolsou, até agora, R$ 76,6 bilhões, somadas
ambas as parcelas. No total,
58,6 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde que o programa foi
criado, em abril, para ajudar as
pessoas a enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia da covid-19.
Considerando apenas a segunda parcela, 19,50 milhões
de brasileiros receberam R$
35,5 bilhões. Do total pago até
agora, R$ 30,3 bilhões foram
para beneficiários do Bolsa Família, R$ 14 bilhões para aqueles inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e R$ 32,3 bilhões para trabalhadores informais que se
cadastraram pelo site ou pelo
aplicativo.
O pagamento da segunda
parcela acabou na sexta-feira
(29). De sábado (30) até o próximo dia 13, os beneficiários
estão sacando o dinheiro do
lote, conforme um cronograma
baseado no mês de aniversário.
Terça-feira, (2), cerca de 2,6
milhões de pessoas nascidas
em abril foram às agências da
Caixa retirar o auxílio. (Agência Brasil)
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RS Holding e Participações S.A. CNPJ/MF nº 35.662.545/0001-48 - NIRE nº 3530054523-1
Companhia Fechada - AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”) que se
encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º
andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, os documentos referidos no Artigo 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo/
SP, 01 de Junho de 2020. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor-Presidente.

Pirapora Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 83.699.231/0001-62 - NIRE 35.300.484.011
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de
junho, às 10h (dez horas), na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.344,
Conjunto 134, Sala 2, Jardim Paulista, CEP 01402-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomada de contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) alteração do modo
de representação, administração e poderes Diretoria; (iii) alteração do objeto social da Companhia; (iv) mudança de endereço de filial da Companhia;
(v) extinção de filiais da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia
Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. São Paulo, 29
de maio de 2020. Marcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 29/01/2020, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restou unanimemente aprovada pelos acionistas a reeleição dos
membros do Conselho de Administração, Srs. Kenneth Aron Wainer, norte-americano, residente no Brasil, consultor, divorciado, RNE n° V203482-C e
CPF/ME nº 214.960.168-07, designado Presidente do Conselho de Administração; Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, casado, administrador, RG nº
43.864.15-9 SSP/SP e CPF/ME nº 224.618.888-17; e Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/ME nº
041.040.466-71, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27° andar, CEP 04551-060, todos com mandato de 01 ano, contado
da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do Conselho tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos
lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. A presente ata é publicada na forma de extrato,
nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron Wainer, Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento
em Participações - Multiestratégia P. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; REDBR Consultoria
e Participações Ltda., p. Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., p. Rodrigo
Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração: Kenneth Aron Wainer, Sérgio Lemos de Magalhães e Vitor Rangel Botelho
Martins. JUCESP n° 154.863/20-8 de 05/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Breof S.A.
CNPJ/MF nº 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: No dia 16/09/19, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou, unanimemente aprovada
pelos presentes, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, Srs. Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro,
RG n° 19.841.788-3, SSP/SP e CPF/MF nº 265.714.598-17, designado Diretor Presidente; e Kenneth Aron Wainer, norte-americano, divorciado,
consultor, RNE n° V203482-C e CPF/MF nº 214.960.168-07, e a eleição do Sr. Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado, nº 11024807,
SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, Vila Olímpia,
CEP 04551-060, com mandato de 03 anos, contados da presente data. Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício
de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos. Os Diretores tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos
lavrados em livro próprio, e declaram que não estão impedidos por lei. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei.
Assinaturas: Mesa: Sérgio Lemos de Magalhães - Presidente e Vitor Rangel Botelho Martins - Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Sérgio Lemos de Magalhães, Alexandre Segatelli Bolsoni e Vitor Rangel Botelho Martins. Diretores reeleitos:
Rodrigo Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel Botelho Martins. JUCESP n° 557.457/19-1 de 23/10/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.471.776 - CNPJ 21.262.638/0001-70
AVISO AOS ACIONISTAS
ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A., sociedade anônima aberta com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º Andar, Parte, Jardim Paulista, CEP
01401-001, com registro na categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sob o nº 2370-1,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.262.638/0001-70 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 133 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 3 de julho de 2020, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, localizada na cidade de na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.421, 8º Andar, Parte, Jardim Paulista, CEP 01401-001, tendo
sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Comunicamos,
ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável foi realizada nesta data no Diário
Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP. São Paulo, 3 de junho de 2020. Fabio Junior Pereira
Quintiliano - Diretor de Relações com Investidores.

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DAS 9ª, 10ª, e 11ª
SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) das 9ª, 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão da
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente),
a PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral (“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 16 de
junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação
Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, conforme detalhado abaixo, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item “I” da Instrução CVM nº
600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do Patrimônio Separado dos CRA da
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019.
Considerando a situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881,
de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26
de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e demais participantes, a AG será realizada
de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será disponibilizado oportunamente
pela Emissora, através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação,
com antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG,
para os endereços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@
pentagonotrustee.com.br). Documentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A.,
os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular,
com ﬁrma reconhecida, ou abono bancário, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG
será instalada, em segunda convocação, nos termos da cláusula 12.5 do Termo de Securitização, com a presença de
qualquer número de Titulares dos CRA em Circulação. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos
do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado não
contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja instalada na
segunda convocação. São Paulo, 03 de junho de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

ISEC SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 54ª e 55ª séries da 4ª Emissão da Isec
Securitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos
Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 23 de junho de 2020, às 10 horas, de modo
exclusivamente digital, conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma
uniﬁcada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), a ﬁm de, deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do
Dia: ORDEM DO DIA: (a) A conﬁrmação ou não da exigência de Recompra Compulsória, pelo Cedente, nos termos do item
(xxi) da Cláusula 4.1 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato
de Cessão”) com o consequente resgate antecipado dos CRI, diante da veriﬁcação de insuﬁciência dos Recursos depositados
na Conta Vinculada por dois meses consecutivos. (b) Caso os investidores não exijam a Recompra Compulsória, deliberar
sobre a solicitação formal da Cedente, datada de 21 de maio de 2020 (“Solicitação”), em razão o cenário crítico que assola
o mercado nacional e internacional nesse momento, originado pelo novo corona vírus causador da Covid-19, e que abrange
os seguintes pedidos: (i) a concessão ou não de prazo até dezembro de 2020 para que a Cedente recomponha o Valor
Mínimo dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada (cláusula 3.1.1. do Contrato de Cessão Fiduciária), correspondente ao
valor necessário para a quitação integral de 3 (três) parcela mensal de pagamentos - PMTs vincendas, na respectiva data
de apuração; (ii) Aprovação ou não da liberação para a Cedente dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada, até então
bloqueados pelo Banco Depositário conforme solicitado pela Emissora nos termos da cláusula 3.1.1 do Contrato de Cessão
Fiduciária, em razão de os Recursos depositados na Conta Vinculada não terem atingido o Valor Mínimo nas apurações
realizadas em 05 de abril e 05 de maio de 2020; (iii) Desconto no valor do pagamento mensal dos Aluguéis, ou prorrogação de
pagamento mensal dos Aluguéis a partir do mês de maio de 2020 a dezembro de 2020, e consequente prorrogação das PMT
(parcelas do CRI), previstas no Anexo I ao Termo de Securitização, de competência a partir de maio de 2020 até dezembro de
2020, calculados na forma prevista na Cláusula 1.25 do Contrato de Cessão, com acréscimo ao saldo devedor dos valores não
pagos e redeﬁnição do ﬂuxo mensal no período remanescente do CRI; e (c) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo,
mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quórum de aprovação desta
assembleia para deliberação sobre o item ‘(a)’ da Ordem do Dia é de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em
Circulação, em primeira convocação, e 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, em segunda convocação,
nos termos do item 8.2 do Termo de Securitização. Com relação aos demais itens da Ordem do Dia o quórum de aprovação
em primeira convocação e em segunda convocação é de maioria dos CRI em Circulação presentes à Assembleia Geral,
representados pelos Titulares de CRI, nos termos do item 15.8 do Termo de Securitização. Tendo em vista que a assembleia
será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail,
para assembleias@vortx.com.br ou agenteﬁduciario@vortx.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br,
todos os documentos de representação para a participação na assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a
indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio
do link de acesso para a participação na assembleia. Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida
por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e
demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos
e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do
signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente Assembleia
encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente com o presente edital
de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.
São Paulo, 01 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
1025240-44.2018.8.26.0001 - Declaração de Ausência - Requerente: Dalva do Amaral Simões - Requerido: Dolorges do
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3ª VARA CÍVEL DO FORO DE COTIA-SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002849-69.2014.8.26.0152. O MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) GRANJA 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 08.294.862/0001-86, na pessoa de seu
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CELSO
GAZOLLI e MARIA APARECIDA BARBOSA, alegando em síntese: que não foi lavrada a Escritura Pública de Compra e
Venda relativa a casa nº 20 do empreendimento RESERVA PINUS PARK, localizada na Rua Anésio Martins de Siqueira,
140, bairro Pinus Park, nesta comarca. Encontrando-se o executado 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 30 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, cumpra a obrigação de fazer concernente à outorga da escritura definitiva do imóvel, sob pena
de ser executada pelo próprio credor às custas do(s) devedor(es) ou ser convertida em indenização por perdas e danos,
nos termos dos arts. 632 e 633, parágrafo único do CPC. Decorridos os prazos supra, no silêncio, 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 Cotia, aos 14 de abril de 2020.

25ª Vara Cível - Foro Central Cível – SP - INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC: 112060386.2017.8.26.0100. ADra. LEILA HASSEM DA PONTE, Juíza da 25ª Vara Cível – Foro Central Cível - SP.
Faz Saber à CONSTRUTORA E MINERAÇÃO MURUA S/A, CNPJ/MF sob o nº 04.625.828/0001-96 na
pessoa de seus representantes legais, que ZB DO BRASIL SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDApromoveu ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, visando a execução de
valores homologados por sentença arbitral. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de R$ 1.135.607,14 (09/
2017), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 523,
§ 1º, do CPC). Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, independentemente de penhora ou
nova intimação, fica facultado à executada apresentar impugnação nos próprios autos. Afixado e Publique-se
na forma da lei. São Paulo, 14 de Maio de 2020.
J - 04 e 05/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . PROCESSO DIGITAL Nº 1000696-93.2017.8.26.0011 . AMM.
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 JP DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ 03.309.017/0001-13, que Banco do Brasil S/A ajuizou (também em face
de André Lira da Silva, já citado) ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 729.677,72 (janeiro/2017),
decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 243.402.572. Estando o corréu JP Distribuidora de
InsumosAgropecuários em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701
do Código de Processo Civil), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 07 de fevereiro
de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008974-75.2015.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato
Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz saber LUCATE INSTALAÇÕES MONTAGENS E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 13.970.966/0001-01, que AÇOS GRANJO COMERCIAL LTDA., ajuizou
uma AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE,
representada por duplicatas mercantis, com valor da causa de R$ 17.842,77, distribuída na data de 29/07/2015.
Estando o Executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que pague o débito, no prazo
de 03 dias ou apresente embargos, em 15 dias úteis, após o decurso do prazo do presente edital (30 dias),
apresente defesa, sob pena de revelia e confissão dos fatos, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
03 e 04/06
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Deputados se dizem surpresos
com veto a fundo de R$ 8,6 bi
O

C m
m

R

B
R
m

M
m m

m

R

m
M

RM

R
O

m
m

m

m
m
m
m m

m

m

R
m

m
m

m

m m
Am
m
N

m
m

D m

AC
m
N w m
m m

m
M

m

m

m

M
m

m
m

m
N w

m

R

m

m m
m m

A
m

m
C

m

m

m

H
m

m

C
O
m
m

C M
m

m
m

R

m

m

M
A

m

m
m

A
m

C
A m

m
A

D
DEM A
m

m

m
m m C m

m
m
M

m

m

A
C m

C m
N w M
D A
m
C

m
m

m
m
R

m

m
m

C m

M
m

T E

m
m

Um
m
C

m
m

m
m

m
m

A

m

m

E

m
m
m

m
B

C

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
VBI Vetor Araçatuba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 12.157.413/0001-63 - NIRE 35.300.446.976
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 01/12/19, às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos
presentes: (i) O aumento do capital social da Companhia em R$ 300.000,00 mediante a emissão de 300.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para subscrição privada, pelo preço de emissão total de R$ 300.000,00 integralmente destinado à conta de capital social, passando o capital social de
R$ 102.645.000,00 para R$ 102.945.000,00 dividido em 102.945.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações, que farão jus aos mesmos
direitos atribuídos às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, foram totalmente subscritas, pelas acionistas, sendo
250.410 ações pela acionista Breof Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, 27.000 ações pela acionista S.G.J. Empreendimentos
Imobiliários Ltda., e 22.590 ações pela acionista ER Vetor Empreendimentos e Participações Ltda., as quais deverão ser integralizadas pelas subscritoras, em
duas parcelas iguais, sendo a primeira até o dia 09/12/19 e a segunda até o dia 08/01/19, em moeda corrente nacional, de forma proporcional às ações subscritas.
(ii) Em razão da deliberação tomada acima, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que, devidamente adaptado, passa a vigorar com a seguinte e nova
redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 102.945.000,00 dividido em 102.945.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada
na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo
de Investimento em Participações - Multiestratégia p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer; ER Vetor
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Emiliano Rodrigues da Silva.; e S.G.J. Empreendimentos Imobiliários Ltda., p. Juliana Velludo Rezek Rodrigues
da Silva. JUCESP n° 633.868/19-0 de 12/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ 29.206.359/0001-00-NIRE 35.300.511.026-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26.05.2020
1. Data, Hora e Local: Em 26.05.2020, às 08h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. (“Companhia”),
localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA:
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença
das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro
de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a redução do capital social da Companhia para a absorção dos prejuízos acumulados e por considera-lo excessivo;
(ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, uma vez aprovado o item (i) acima; e (iii) a consolidação do
Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e
discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da
LSA; 6.2. Aprovar, nos termos do artigo 173 e 174 da LSA, a redução de capital social da Companhia de R$ 30.010.000,00 para
R$ 1.630.342,29, conﬁgurando uma redução no valor total de R$ 28.379.657,71, sem o cancelamento de ações, mediante: (i)
absorção de prejuízos acumulados, conforme balanço de 31.12.2019, no valor de R$ 23.079.657,71, não havendo restituição
de capital às acionistas e; (ii) restituição de capital às suas acionistas, por considerá-lo excessivo, no valor de R$ 5.300.000,00,
a ser restituído proporcionalmente as suas participações acionárias, a saber: (a) R$ 5.299.470,00 a Companhia de Participações
em Concessões (“CPC”) e (b) R$ 530,00 a CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”); 6.3. Em
razão da deliberação constante no item 6.2. acima, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 1.630.342,29, totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 30.010.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” 6.4.
Consignar que: (i) o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício social, não havendo, portanto,
parecer quanto à redução ora deliberada, nos termos do artigo 173 §1º da LSA; (ii) em face do que dispõe o artigo 174 da LSA,
a eﬁcácia da deliberação de restituição de parte do capital social às acionistas ﬁca condicionada ao cumprimento das seguintes
condições: (a) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a JUCESP; e (b) decurso do prazo de 60 dias,
contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do artigo
174 §1º da LSA, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito
judicial; e (iii) a contabilização da redução de capital para a absorção dos prejuízos acumulados e por considerá-lo excessivo,
deliberada no item 6.2. acima, dar-se-á após o cumprimento das formalidades descritas no item 6.4 (ii) supra. 6.5. Permanecer
inalterado os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 6.6. Consolidar o Estatuto Social da
Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.3. acima, conforme constante do ANEXO I, tendo uma via levada
a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encerramento: Nada mais
a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.2002/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 26.05.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo,
Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Concessões,
representada pelo Sr. Eduardo de Toledo; (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços,
representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas
de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 04 a 16. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil.
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n. 1068547-47.2015.8.26.0100. O Dr. Rodolfo César Milano, Juiz
de Direito da 43ª Vara CÍvel - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, faz saber a Sérgio Alberico
(CPF 094.451.098-13), que BANCO DO BRASIL S/A lhe ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 562.521,22 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e
vinte e um reais e vinte e dois centavos), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente a Cédula de
Crédito Bancário de nº 497.100.852. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que efetue o pagamento da importância de R$ 562.521,22 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos
e vinte e um reais e vinte e dois centavos), em 03 (três) dias, a fluir após os 20 dias supra nos termos do artigo
829 do CPC, devidamente corrigida. Fica ciente que poderá se opor à execução por meio de embargos, no
prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 915 do CPC. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 27 de março de 2020.
03 e 04/06
3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - sala 601- Santo Amaro - CEP 04795-100 - fone: (011) 5541.8413
- São Paulo/SP - E-mail: stoamaro3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo:
20 dias. Proc. nº 0038833-23.2019.8.26.0002. O Dr. CLÁUDIO SALVETTI D’ANGELO,
MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a LUIZ ROBERTO
MATTAR JULIEN (CPF 048.478.148-00; RG 2.743.650-SSP/SP) e SANDRA ISOLA
JULIEN (CPF nº 157.545.998-11; RG nº 3.926.634-SSP/SP), atualmente em
lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARTA SADOWNIK DE SZMOISZ
INTIMADOS para, no prazo
contra RODRIGO ISOLA JULIEN e OUTROS,
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$76.539,71
(28/04/2020), a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA
de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do
CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente,
prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação; e CIENTES de que
não pagando e independentemente de penhora ou nova intimação deverão
apresentar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2020.
03 e 04/06

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 17ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 17ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de
Securitização dos CRI (“Termo de Securitização”), a se reunirem, em 1ª convocação, para Assembleia Geral de Titulares de CRI,
que será realizada no dia 23 de junho de 2020 às 11h00, de forma exclusivamente digital, conforme Instrução
CVM 625, de 14 de maio de 2020 (conforme detalhado adiante), a ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes da seguinte ordem do dia: I. Aprovação, ou não, da Proposta apresentada pela Devedora à Emissora em 01 de
junho de 2020 para: (a) redução da Parcela da PMT do CRI nos próximos 07 (sete) meses, contados a partir de junho/2020
(inclusive) a dezembro/2020 (inclusive), (“Período de Redução da PMT”), de forma que em tal período, a arrecadação mensal
na Conta do Patrimônio Separado seja equivalente a 123% (cento e vinte e três por cento) da PMT do CRI, observado o valor
mínimo para a PMT de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) (“PMT Mínima”); (b) caso o valor arrecadado seja
igual ou inferior a R$ 922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), que a diferença após quitar a PMT Mínima
seja devolvido à Devedora; (c) caso o valor arrecadado ultrapasse o valor de R$ 922.500,00 (novecentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais), aprovação para a realização de uma Amortização Extraordinária até que a relação “Arrecadação / (PMT
Mínima + Amortização Extraordinária)” deste mês reﬂita os 123% (cento e vinte e três por cento), com valor máximo de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) (“Limite Amortização Extraordinária Período de Redução da PMT”), de
forma que todos os recursos remanescentes após o pagamento da PMT Mínima e da Amortização Extraordinária sejam
devolvidos à Devedora; (d) suspensão durante o Período de Redução da PMT da Amortização Extraordinária Programada,
prevista na Cláusula 6.3. item “b” do Termo de Securitização; (e) autorizar a Securitizadora em conjunto com o Agente
Fiduciário, ajustar mensalmente os percentuais da TAI de junho/2020 (inclusive) até dezembro/2020 (inclusive), de modo que
a PMT Mínima seja sempre mantida em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) neste período; (f) Autorizar a
realização de Amortização Extraordinária Facultativa em volume superior aos 30% (trinta por cento), estabelecido na cláusula
6.3, item “c” do Termo de Securitização, sendo que tal ﬂexibilização só será possível, até que a soma das Amortizações
Extraordinárias Facultativas compreenda o volume de R$ 2.920.566,40 (dois milhões, novecentos e vinte reais, quinhentos e
sessenta e seis reais e quarenta centavos); (g) Autorizar a suspensão por 07 (sete) meses, contados a partir de junho/20
(inclusive) a dezembro/20 (inclusive), para aplicabilidade dos índices da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária e Razão
Mínima Mensal; II. Aprovar a alteração das Cláusulas 5.1, “o”, da Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) e 3.9 do Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Créditos Imobiliários em Garantia (“Cessão Fiduciária”), de modo a fazer constar que será
considerado evento de vencimento antecipado o desenquadramento da Razão Mínima Mensal por 06 (seis) meses
consecutivos; III. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem todas as medidas estritamente necessárias à
efetivação do quanto deliberado pelos Titulares dos CRI, incluindo, mas não se limitando, à celebração de todos e quaisquer
contratos, aditamentos ou documentos necessários para efetivação e implementação das matérias constantes na Ordem do
Dia acima nos Documentos da Operação. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente ﬁduciário: www.vortx.com.br e (iii) no site da CVM:
www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em primeira convocação, mediante a presença de investidores que representem no
mínimo 2/3 dos CRI em circulação (dois terços) do valor total dos CRI em circulação e na segunda convocação por qualquer
número, sendo que o quórum de deliberação em primeira convocação e segunda convocação é de 50% (cinquenta por cento)
mais um dos titulares de CRI presentes na referida Assembleia. Considerando as medidas restritivas relacionadas
principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e
corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/
SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá
de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem
como seus procuradores deverão encaminhar os documentos de identiﬁcação, bem como os demais documentos necessários
para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia,
para os e-mails: jurídico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.
O link para acesso a Assembleia, bem como demais orientações encontram-se no site da Emissora e do Agente Fiduciário.
São Paulo, 03 de junho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1027309-02.2016.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA
MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Reinaldo Ferreira Mendes, CPF 359.259.298-02, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S.A,
relativa ao veículo marca Fiat, tipo Uno 1.0, prata, ano/modelo 2011/2012, placa HIA 9434, chassi
9BD15802AC6661175, apreendido em 02.10.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30419-618003362. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 27 de março de 2020.
03 e 04.06

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0027494-41.2017.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento
de Sentença - Serviços Hospitalares Exequente: Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo-Sepaco Executado: Benedita Temotio de Sousa EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0027494-41.2017.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BENEDITA
TEMOTIO DE SOUSA, CPF 117.703.218-02, que pelo presente edital fica INTIMADA do BLOQUEIO de
valores (R$ 6.117,04) realizado pelo Sistema BACENJUD, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para
impugnação, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital, nos termos do art. 854,
§ 3º, do CPC. NADA MAIS. São Paulo, 27 de abril de 2020.
03 e 04/06

E D I T A L Processo nº: 1007184-88.2017.8.26.0100 Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível Espécies de Contratos Requerente: Aah Organização de Eventos Ltda. Requerido: Bianca de Fatima
Gonçalves Vistos. Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte
ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 225, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ
SABER a Bianca de Fatima Gonçalves, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação
de Rescisão Contratual por Aah Organização de Eventos Ltda., alegando em síntese: a parte ré contratou
serviços de buffet, mas não adimpliu com suas obrigações contratuais. Encontrando-se a parte ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação,
sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.
03 e 04/06

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Ata de Assembleia Geral
Extraordinária de 05.02.2020 às 14 horas
CERTIDÃO: Certifico o Registro na JUCESP sob o
nº 165.293/20-2 em 19/05/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos de bem móvel e para intimação do executado ESPÓLIO DE ARMERINDA RAMOS GOMES, representado por DEBORA CREUSA GOMES - (CPF nº dos autos nada consta) expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 0003139-79.2011.8.26.0549,
ajuizado pelo exequente MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. 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 no 1º Leilão com início no dia 15/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 17/06/2020 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 17/06/2020 às 14:01h, e com
término no dia 15/07/2020 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) do bem abaixo
descrito. OS DIREITOS sobre um imóvel residencial, casa tipo moradia, e respectivo terreno, situado na Rua Cícero Martinelli, n° 26, quadra 147 – lote 0193. AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), avaliação as fls. 86.
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico de bem imóvel e para intimação da executada EDILSON TÁVORA (CPF nº 015.911.168-48) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 1002499-50.2015.8.26.0248, ajuizada por COMPO DO BRASIL
LTDA. (CNPJ nº 03.752.662/0001-06,).O Dr. Sérgio Fernandes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/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 cento) do valor de avaliação atualizada conforme determinação de fls. 737 (Art. 891
parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 33.848 do Cartório de Registro de Imóveis de Indaiatuba. AVALIAÇÃO: R$ 3.061.031,00 (Três milhões e sessenta e um mil e trinta e um reais), atualizado até maio de 2020, pela
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Viva Decora Internet S.A.
CNPJ/MF nº 23.714.712/0001-78
NIRE 35.300511816
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da VIVA DECORA INTERNET S.A. (“Companhia”) para
reunirem-se remotamente em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada
no dia 19 de junho de 2020, às 10h30, em primeira convocação, de forma digital, conforme
autorizado pela Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020 e regulamentado pela Instrução
Normativa nº 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada
de 14 de abril de 2020 (“IN DREI nº 79/2020”), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras
da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (b) a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (c) a alienação de parte das ações mantidas em tesouraria
pela Companhia e o aumento de capital social, com emissão das ações a serem subscritas pelos
acionistas Duratex S.A. e Michel Wajs, nos termos da Proposta de Investimento e da Cláusula 1.1
do Termo de Acordo de Emissão e Subscrição de Ações celebrado em 21 de agosto de 2019,
diante da não realização da operação com o Potencial Investidor; (d) a destituição do Sr. Lucas de
Aragão Bittencourt como membro do Conselho de Administração; e (e) a eleição dos membros
do Conselho de Administração indicados pelo Sr. Diego Emmanuel Simon e Duratex S.A.
Informações Gerais:
Os documentos referentes aos assuntos elencados na Ordem do Dia serão disponibilizados
aos acionistas por meio digital seguro, nos termos do artigo 2º, §§1º e 3º da IN DREI nº 79/2020.
As informações completas sobre a participação e votação à distância dos acionistas na AGOE serão
disponibilizadas em link no website da Companhia (www.vivadecora.com.br).
Nos termos do artigo 126, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), para participar da AGOE os acionistas deverão apresentar, à Companhia,
cópia do documento de identidade e atos societários pertinentes que comprovem a representação
legal, conforme o caso.
O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas
ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição
do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica,
ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para
participação na AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126,
§1º, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654,
§1º e §2º da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Código Civil), a procuração
deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos,
contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Conforme estabelecido no artigo 3º, §2º da IN DREI nº 79/2020, os documentos mencionados acima
deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até 30 (trinta) minutos antes do horário
da abertura dos trabalhos, portanto, até as 10h00 do dia 19 de junho de 2020. A entrega dos
documentos deverá ser realizada de forma eletrônica, mediante envio dos documentos em formato
pdf ou outro legível para os seguintes endereços eletrônicos: danielli.souza@duratex.com.br
e mariana.silva@duratex.com.br.
São Paulo, 04 de junho de 2020.
Diego Emmanuel Simon
Membro do Conselho de Administração
(4/5/6)

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A., EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão de Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente ﬁduciário dos CRI
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 11 horas, em
segunda convocação, em função da não instalação da Assembleia em primeira convocação, no dia 27 de maio de 2020. Nos
termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) (a) tendo em vista que não há previsão de retrocessão facultativa nos documentos da oferta, aprovar ou não a possibilidade de retrocessão em favor da Construtora Dhárma Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.117.224/0001-76 (“Cedente”) da totalidade dos créditos imobiliários representados pelas Cédulas
de Crédito Imobiliário Integrais sem garantia real imobiliária (“CCI”) emitidas pela Cedente por meio do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem Garantia Real sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão de
CCI”), ﬁrmado em 20 de novembro de 2014, entre a Cedente e o Agente Fiduciário, na qualidade de instituição custodiante, que
constituem lastro aos CRI (“Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários”), sendo certo que, caso aprovado, o pagamento pela Cedente referente a Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar
da data da realização da Assembleia. Caso, por qualquer motivo, a Cedente não realize o pagamento integral em favor da Emissora referente a Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários no prazo de até 30 (trinta) dias da data da realização da
Assembleia, todas as deliberações tomadas na Assembleia serão consideradas automaticamente resolvidas, nos termos dos
artigos 127 e 128 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) independentemente de qualquer comunicação, notiﬁcação ou qualquer outro tipo de formalidade pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, ou pela Cedente, sem que seja devida qualquer indenização pela Cedente, pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário; e (b) consequente Resgate Antecipado da totalidade
dos CRI, a ser realizado pela Emissora em até 5 (cinco) Dias Úteis da conﬁrmação do recebimento dos valores pagos pela Cedente referentes à Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora, conforme disposto na Cláusula 7.1, Cláusula 8.15 item (iv) do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovada a matéria do item “i” acima, deﬁnir o Preço de
Retrocessão e o correspondente valor de Resgate Antecipado dos CRI, o qual não poderá ser inferior ao Valor Nominal Unitário (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) ou saldo devedor à época, acrescido da Remuneração (conforme deﬁnido no
Termo de Securitização) devida desde a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data do resgate dos
CRI, conforme cláusula 7.2 do Termo de Securitização; (iii) caso sejam aprovados os itens (i) e (ii) acima, aprovar, ainda, o cancelamento dos CRI após o Resgate Antecipado, independentemente da celebração de documentos adicionais e a Emissora realizará comunicação ao mercado para ﬁns de indicação (a) da data exata do Resgate Antecipado dos CRI e do valor do Resgate
Antecipado e (b) programação do evento de pagamento perante a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão em até 2 (dois) Dias Úteis após o
recebimento do Preço de Retrocessão na Conta Centralizadora; e (iv) autorização à Emissora, ao Agente Fiduciário e à Cedente para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. 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 juridico@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. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso a 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. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma
equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio
de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou
pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 03 de junho de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR*LRUJHWWL3HUHVQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  (5,.$ 6$1726 3(5(,5$ &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
0RQLWyULD SRU SDUWH GH 6RFLHGDGH (GXFDFLRQDO 6mR 3DXOR  6HVS SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MXOKR
GH   GHFRUUHQWH GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV WHQGR FRPR
REMHWRRFXUVRGH(QJHQKDULD&LYLOSHUtRGRGLXUQR(QFRQWUDQGRVHDUpHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
3$*8( R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR
YDORU GR GpELWR RX 2)(5(d$ (0%$5*26 1mR VHQGR RIHUHFLGRV HPEDUJRV j DomR D UpX VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO
FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &/$8',$ )(/,; '( /,0$
QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D -RVp &DUORV GH -HVXV -~QLRU 0( &13-   TXH R PDQGDGR
PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU 3XHUWR H +HQULTXHV $GYRJDGRV H 6KRS 7RXU 7Y /WGD
FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR
GH   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU
GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD
GHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '$1,(/$&/$8',$+(55(5$;,0(1(6
QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D /yJLFD &RPpUFLR H 6HUYLoRV /WGD (33 &13-   H -RVp $GmR
GD &RVWD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD
GH 5  QRYHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  (VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWR
DWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDP
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHUHP TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV
EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  5  H 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH IHYHUHLUR GH 
 H     

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001711-24.2017.8.26.0100 Classe:Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A Requerido: Rodrigo de Jesus Scher EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1001711-24.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO DE
JESUS SCHER, (RG nº. 43010835-7 e do CPF nº. 43749236836) que Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL: “marca: GM
CHEVROLET - modelo: ASTRAADVANTAGE.2.0 -Ano: 2006/2007 Cor: PRET O - Combustível: GASOLINA
- Placa: DSX0597 - chassi: 9BGTR69W07B115993”. 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 edital afixado e publicado nos termos da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020.
03 e 04/06
EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000877103.2019.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Cheque Exequente: Gráfica e Editora Grafnorte
Ltda. - ME Executado: Agência Regional S.P. de Comunicação R2ALtda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008771-03.2019.8.26.0001 O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Drº. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a AGÊNCIA REGIONAL SP DE COMUNICAÇÃO R2A LTDA., CNPJ/MF nº 12.557.522/0001-78, que por
este Juízo tramita, nos autos da ação monitória sob nº 0046831-89.2012.8.26.0001, um CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA movido por GRÁFICA E EDITORAGRAFNOR TE LTDA. ME, CNPJ/MF nº 01.469.655/000176. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.394,62 (fevereiro/2019), que deverá ser
devidamente atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte executada, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o pagamento,
independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26
de maio de 2020.
03 e 04/06

EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 007954989.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Protesto Indevido de Título Exequente:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC Executado: FABIANA NUNES DE OLIVEIRA ABRASIVOS E
EPI’S - ME EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0079549-89.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario
Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANA NUNES DE OLIVEIRA ABRASIVOS E
EPI’S - ME, CNPJ 14.084.135/0001-97 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC. decorrente da Ação de Cancelamento de Protesto
a qual fora julgada procedente, determinando o cancelamento dos protestos dos títulos: a) nº 351, vencimento
em 25/11/2014 no valor de R$ 2.295,11 protocolado sob nº 0095-19/11/2014-92 do 7° Tabelião de Protesto de
Títulos da Capit al do Estado de São Paulo; e b) nº 343, com vencimento em 27/11/2014 no valor de R$ 2.519,46
protocolado sob nº 0140-24/11/2014-45 do 4°Tabelião de Protesto de Títulos da Capital do Estado de São
Paulo, condenandoa, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescido
de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de um por cento ao mês a partir do evento danoso,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação, devidamente atualizado desde a propositura da ação. A r. sentença transitou em
julgado em 16.10.2019, iniciando-se a execução em 06.11.2019, no importe de R$ 13.660,28. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 13.660,28, devidamente atualizada, sob pena de multa e honorários
advocatícios da fase executiva de 10%, nos termo do artigo 523, § 1º do CPC. Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020.
03 e 04/06
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0012830-62.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a).RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a
Emerson de Jesus CPF 217.196.528-21, que Henrique D¶(OLD
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia
de R$ 8.615,97 (fev/2018). Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito,atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando se o prazo de 15
dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o
edital, afixado e publicado na forma da Lei.
[03,04]
Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 0010962-78.2020.8.26.0100.O
Dr. Vitor Frederico Kümpel, Juiz de Direito da 27ª Vara Cível
Central/SP.Faz saber a Mariana B de Souza Santos
Playgrounds ME - JM Play CNPJ 24.586.543/0001-09, que
Condominio Galeria do Bras requereu o cumprimento da
sentença proferida, para receber a quantia de R$ 8.530,13
(fev/20). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o
débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §
1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente
impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e
publicado na forma da Lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2020.
[03.04]

Breof Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/ME nº 22.669.395/0001-52 - NIRE 35.300.492.374
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 31/12/2019, às 12h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a nova
prorrogação do prazo para integralização do aumento do capital social, no valor de R$ 8.200.000,00, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 01/02/2019, conforme ata devidamente arquivada na JUCESP, sob nº 128.506/19-2, em sessão de 28/02/2019, para o dia
31/12/2020. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud, Presidente e Kenneth Aron
Wainer, Secretário. Acionista: Breof III - Fundo de Investimento em Participações, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe
Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. JUCESP nº 162.129/20-8 de 05/05/2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ESTEIO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 76.650.191/0001-07
48ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Forma: Lavrada nos termos do Parágrafo 1.º do Artigo 130, da Lei 6.404/76. Data: 04 de maio
de 2020. Horário: 14:00 (quatorze) horas. Local: Rua Dr. Reynaldo Machado n.º 1151 - Prado
Velho, Curitiba-Paraná. Presenças: 100% do Capital Social, conforme Livro n.º 01, fls. 45vs
Mesa: Presidente Sr. CARLOS VALÉRIO AVAIS DA ROCHA, Secretário Sr. CARLOS
LUCIDORIO TRINDADE. Convocação: Por Carta-Convite datada de 03 de abril de 2020.
Publicações: Dispensadas face a presença da totalidade dos acionistas: 1) 48ª Assembléia Geral
Ordinária: a) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais
demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; b)
destinação do lucro líquido auferido no exercício e das reservas de lucros; c) outros assuntos de
interesse social. Sendo o que oferece nesta oportunidade, reitero protestos de apreço, contando
desde já com o atendimento desta. Atenciosamente. Curitiba, 03 de abril de 2020. (a) CARLOS
VALÉRIO AVAIS DA ROCHA – Diretor Presidente. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente,
atendendo o item “a” da Ordem do Dia da 48ª Assembléia Geral Ordinária, colocou sob exame,
discussão e votação, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Reservas
de Lucros, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Demonstrativo do Fluxo de Caixa,
documentos esses, regularmente publicados nas páginas nº 46 e 47 no Jornal “Diário Oficial do
Estado do Paraná” no dia 16 de abril de 2020 e na página 11 do Jornal O DIA SP do dia 16 de
abril de 2020. Os prazos de publicação previstos no art.133 da Lei nº 6.404/76 foram dispensados,
nos termos do § 3º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
Minuciosamente examinados e discutidos tais documentos, foram aprovados sem restrições,
abstendo-se os legalmente impedidos. Atendendo o item “b”, por unanimidade deliberou-se o
seguinte: b.1) referendar a distribuição de dividendos autorizada pela Diretoria no período de
janeiro a dezembro 2019; b.2) autorizar a distribuição de dividendos ao longo do ano de 2020,
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) calculado com base na reserva de lucros existente
no balanço de 31/12/2019; b.3) destinar o valor equivalente ao percentual de 37% (trinta e sete
por cento) calculado sobre a reserva de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2019
para a aquisição de ativos ao longo de 3 (três) anos contados a partir de 30 de abril de 2020;
b.4) autorizar que o saldo da reserva de lucros do balanço aprovado fique em suspenso para
futura utilização de conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Atendidas as matérias
dos itens “a” e “b” o Sr. Presidente em atendimento ao item “d”, deixou livre a palavra e como
dela ninguém desejou fazer uso, declarou estar inteiramente atendida a Ordem do Dia da 48ª
Assembléia Geral Ordináriana. Atendido as matérias dos itens “a”, “b” e “c” da 48ª Assembléia
Geral Ordinária, o Sr. Presidente esclareceu não estar o Conselho Fiscal instalado por ser de
funcionamento não permanente, podendo qualquer acionista requerer-lhe a instalação, na forma
legal. A seguir o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta
ata, que foi por mim elaborada e no reinício da sessão, lida em todo o seu teor para que todos
tomassem conhecimento e pudessem deliberar, o que ocorreu, tendo sido achada em tudo conforme
e aprovada unanimemente e assinada por todos os acionistas presentes, para que produza os
seus legais e jurídicos efeitos. Curitiba, 04 de maio de 2020 (aa). WR Administração e
Participações Ltda., representada por Wellington Cavalcanti da Rocha; CM Empreendimentos e
Participações Ltda., representada por Neusa de Arruda Coelho; WELLINGTON CAVALCANTI
DA ROCHA e CARLOS LUCIDÓRIO TRINDADE.
WR Administração e Participações Ltda.
Wellington Cavalcanti da Rocha
CM Empreendimentos e Participações Ltda.
Neusa Martins de Arruda Coelho
Wellington Cavalcanti da Rocha

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $GULDQD %DUUHD QD IRUPD GD /HL
HWF)$=6$%(5D R 3(1(/8&6,/9$35(67$'25$'(6(59,&26'(9,*,/$1&,$3$75,021,$/(6(*85$1&$
/7'$&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXP&tYHOSRUSDUWHGH%DQFR
6DQWDQGHU %UDVLO  6$ REMHWLYDQGR D GHYROXomR GD TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR  HP UD]mR GH WUDQ
VDo}HV EDQFiULDV LOtFLWDV RFRUULGD HP  H HP  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]R
GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D
DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR
IHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(GLWDO GH &LWDomR H ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U 5HJLV GH &DVWLOKR
%DUERVD)LOKR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD,YD%DWLVWDGD6LOYD &3)
 TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHPDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 MXOKRGH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH)LQDQFLDPHQWRQ
SDUD $TXLVLomR GH %HQV JDUDQWLGR SRU $OLHQDomR )LGXFLiULD (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
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
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
FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH RV GLUHLWRV WLWXODUL]DGRV SHOD H[HFXWDGD HP UHODomR DR VHJXLQWH
EHP YHtFXOR  )LDW3DOLR (VVHQFH  3ODFD )-0  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
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Living Empreendimentos Imobiliários S.A.

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.

Carlos Lucidório Trindade

Certifico que a presente ata consta às folhas 01 a 05 do Livro Registro de Atas nº 25 registrado
na Junta Comercial do Estado do Paraná.
Curitiba, 04 de maio de 2020
Carlos Valério Avais da Rocha
Presidente

Carlos Lucidorio Trindade
Secretário

A presente ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20202366073 por
despacho de 25/05/2020.

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Leonildo Ferla Garcia foi apresentado, a
esta Serventia, requerimento regularmente prenotado sob nº 780.513 em 30 de outubro
de 2019, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931 de 02/08/2004, pleitearam a retificação
administrativa de área dos imóveis situados na Avenida Doutor Ricardo Jafet s/nº,
esquina com a Rua Jan Breughel, matriculados sob os nºs 19.526 e 118.391, nesta
Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores TEREZA
MARTINEZ RODRIGUES, GLASSI MARTINEZ e ACACIO ALCAZAR, herdeiros dos
espólios Aurita Blanco e seu marido Domingos Martinez Rodrigues, proprietários do
terreno situado na Avenida Doutor Ricardo Jafet s/nº, transcritos sob os nºs 40.043 e
22.626, pois, segundo informação do carteiro encarregado da entrega da notificação
por AR, no envelope que devolveu a esta Serventia Predial, foi por três tentativas a
entrega e, a proprietária não a procurou no correio, notifico também todos os demais
terceiros interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente pedido
retificatório. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que
deverá dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação
deste, que será levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande
circulação, nesta Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a
aludida retificação, por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua
Jundiaí nº 50, 7º andar, Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 26 de maio de
2020.
04 e 05/06
(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U9LWRU)UHGHULFR.PSHO
-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD(FRSDUWV3HoDVH$FHVVyULRV3DUD9HtFXORV
/WGD &13-   H 0DUFHOR &DHWDQR 6LOYD GH 2OLYHLUD &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR
6$ OKHV DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR (PSUpVWLPR &DSLWDO GH *LUR Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR
H[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWH
VHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH $  DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5 
5  H 5  %   GH XPD FDVD GH Q~PHUR  VLWXDGD QD $YHQLGD &HQWUDO  FRP D iUHD FRQVWUXtGD GH
 Pð PDLV RX PHQRV H VHX UHVSHFWLYR WHUUHQR TXH p FRQVWLWXtGR GH SDUWH GR ORWH  GD TXDGUD < QD 9LOD 7XS\
GHVFULWR QD PDWUtFXOD  GR 5HJLVWUR GH ,PyYHLV GD &RPDUFD GH 3UDLD *UDQGH63 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH   H     

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003909-29.2019.8.26.0564 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).
FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HEIDI
APARECIDA FERREIRADILL, que lhe foi propost a uma ação de Execução deTítulo Extrajudicial por parte
de SOCIEDADE EDUCACIONALUNIVERSITÁRIO ABC LTDA., objetivando a quantia de R$ 5.568,62,
referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, podendo
no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá
comprovar depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas
mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 30 supra. Não sendo apresentada resposta
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.
03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1010333-24.2019.8.26.0003 Classe:Assunto: Monitória - Compra
e Venda Requerente: Milton Takayuki Nishioka Requerido: Sergio Coda - Me EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010333-24.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves
de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a SERGIO CODA-ME (CNPJ/MF n° 23.008.079/0001-00) que
MILTON TAKAYUKI NISHIOKA lhe ajuizou umaAção Monitória para cobrança da quantia de R$ 20.516,96,
relativa ao investimento para comercialização de uma Scooter Modelo Dowtown 300 cc. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito
(acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. 1- O réu será isento
do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no
prazo e os embargos forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente
de qualquer formalidade. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019.
03 e 04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008355-29.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSENEIDE MARIADE LUCENA GASPAR, RG 272947210, CPF
169.664.728-24, com endereço à R BELACINTRA, 521, CONSOLACAO, CEP 01415-000, São Paulo - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Associação Nóbrega de Educação
e Assistencia Social - Colegio São Luis, alegando em síntese que ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento
Comum, sendo julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9.698,83 (Janeiro/2019),
ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO
POR EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens
a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e
3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias,
oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 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.
03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1011512-03.2018.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível,do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo,Dr.Rogério de Camargo Arruda,na forma da Lei,etc,FAZ SABER
a GUATAPARÁ FLORESTAL PLANEJAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA, CNPJ 45.368.065/0002-03, que foi proposta
(também em face de Henry Nabeta, já citado) uma ação de Adjudicação Compulsória por parte de Idio Aparecido Scardovelli e
Maria Aparecida Faleiros Scardovelli, objetivando a outorga da escritura pública conforme contrato particular quitado e outros
documentos nos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelos autores na
inicial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 16 de dezembro de 2019
[03,04]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº1001216-74.2017.8.26.0004 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível,do

Foro Regional IV-Lapa,Estado de São Paulo,Dr(a).LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)
Erica Dolores de Souza Falcão,brasileira,convivente,comerciante,portadora da cédula de identidade RG.n°47.523.133-8/SSP/SP,
devidamente inscrita no CPF nº342.153.248-66,que Marques Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. ajuizou ação de
execução,para cobrança de R$42.683,21(maio/19),referente a débitos de locação do imóvel na Elísio Cordeiro de Siqueira nº879,
Jd.Santo Elias,São Paulo/SP. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, afluir do prazo supra,
pague o débito atualizado,com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses
15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição
de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020.
[04,05]

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083039-22.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Jane Franco Martins,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO JOSE CARLOS ARAUJO, CPF 265.427.147-15 na pessoa
de seu inventariante, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Fundação de
Rotarianos de São Paulo, CNPJ: 61.370.094/0001-85. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo
219, caput) a contar do término do prazo de 20 dias ora estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC, realizar
o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 75.832,40 (novembro/
2019), sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º
e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 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.
03 e 04/06

EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000148149.2018.8.26.0654 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Nova Era Ferro e Aço para Construção Ltda Executado: Novo Aço Forte Comercio de Ferro e Aço
Ltda EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001481-49.2018.8.26.0654 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
DÉBORA CUSTÓDIO SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Novo Aço Forte Comercio de Ferro
e Aço Ltda (CNPJ 11.597.067/0001-71) e seus sócios administradores Sidney Pacífico de Medeiros, CPF
267.348.838-33 e Gilmar Carvalho Novais, CPF 177.383.308-13 que Nova Era Ferro e Aço para Construção
Ltda lhe ajuizou uma ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença, representada pelos cheques
números: 850134, 850146, 850147, 850148, 850166, sacados contra o Banco do Brasil S.A, devolvidos duas
vezes por insuficiência de fundos. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 33.886,81, devidamente
corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será
acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC,
art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Vargem Grande
Paulista, 05/07/19.
03 e 04/06

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1108040-31.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido: Espólio de
Maria Dolores Campo Cardona EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 110804031.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE MARIA
DOLORES CAMPO CARDONA, representado por RAFAEL CAMPO GOMES DA COSTA, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o n. 356.966.318-35 e LOLITACAMPO GOMES DACOSTA, brasileira, inscrita no
CPF/MF sob o n. 362.215.168-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Comunidade Religiosa João Xxiii, alegando em síntese que lhe ajuizou ação de Rescisão Contratual, tendo
por objeto o denominado Contrato de Concessão Onerosa de Uso do Jazigo 2.526, quadra VI/5, contrato nº
10.614. Em razão de os réus não terem cumprido uma de suas obrigações contratuais - consistente no
pagamento das taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby, a Autora pede a rescisão do
citado contrato. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2020. 03 e 04/06

Jornal O DIA SP

Nacional

PÁGINA 6

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020

Bolsonaro veta R$ 8,6 bi de fundo
extinto para combate a coronavírus
Senado aprova
congelamento de
preços de remédios e
de planos de saúde
O Senado aprovou na terçafeira, (2) um Projeto de Lei
(PL) que suspende o ajuste
anual de preços de medicamentos e de planos e seguros
privados de assistência à saúde. De acordo com o projeto,
os preços de medicamentos
ficam congelados por 60 dias
e o de planos de saúde por
120 dias. O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O autor do projeto, o senador Eduardo Braga (MDBAM) havia proposto o prazo
de 120 dias também para os
medicamentos, mas o relator,
Confúcio Moura (MDB-RO),
lembrou que já existe uma
Medida Provisória (MP) congelando o preço dos remédios.
Por isso, ele alterou o prazo
para 60 dias, somando-se aos
60 dias firmados pela MP.
Vários senadores mostraram indignação com o aumen-

to de preços no setor. “Temos
vários setores no Brasil fazendo um esforço grande para dar
sua contribuição nessa pandemia. E não é justo que tenhamos aumento de plano de saúde e de medicamento quando
estamos com o mundo em recessão”, disse Eliziane Gama
(Cidadania-MA).
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra
(MDB-PE), destacou o trabalho de senadores de todos os
espectros políticos para a
aprovação de medidas importantes durante a pandemia.
“Temos buscado sempre o entendimento médio. A sensibilidade aflora, os apelos são
feitos no sentido de haver a
proteção social para milhões
de brasileiros que não podem
enfrentar reajuste de medicamentos e de planos de saúde”.
(Agência Brasil)

Brasil inicia neste mês
testes com vacina
contra covid-19
O Brasil iniciará neste mês
testes com a potencial vacina
que está sendo desenvolvida
pela Universidade de Oxford,
no Reino Unido, contra a covid-19, doença respiratória
causada pelo novo coronavírus, informaram a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que participará do estudo,
e aAgência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A autorização para que os testes sejam realizados no país foi
publicada pela Anvisa em edição
extra do Diário Oficial da União
na noite de terça-feira (2). Segundo a Unifesp, duas mil pessoas participarão dos testes, que
serão feitos também com apoio
do Ministério da Saúde.
"O mais importante é realizar essa etapa do estudo agora,
quando a curva epidemiológica
ainda é ascendente e os resultados poderão ser mais assertivos", disse a coordenadora do
Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE),
da Unifesp, Lily Yin Weckx, que
é a investigadora principal do
estudo, segundo comunicado da
universidade.
Para a etapa dos testes em
São Paulo, serão selecionados 1
mil voluntários que estejam na
linha de frente do combate à covid-19, pois estão mais expostos à doença. Os voluntários não
podem ter entrado em contato
com a covid-19.

De acordo com a Unifesp, os
testes, que serão financiados
pela Fundação Lemann, contribuirão para o registro da vacina
no Reino Unido, previsto para o
final deste ano. O registro formal, entretanto, só ocorrerá após
o fim dos estudos em todos os
países participantes, disse a universidade.
Segundo a Anvisa, o pedido
para realização dos testes foi
feito junto à agência reguladora pela empresa AstraZeneca do Brasil, controlada
pelo conglomerado farmacêutico AstraZeneca, e busca "determinar a segurança,
eficácia e imunogenicidade
da vacina".
"Os estudos iniciais não clínicos em animais e os estudos
clínicos de fase 1 em humanos
para avaliar a segurança da vacina foram realizados na Inglaterra e os resultados demonstraram que o perfil de segurança da vacina foi aceitável", disse
a Anvisa.
Com as epidemias de covid19 no Reino Unido, na Europa
continental e nos Estados Unidos caindo do pico e as taxas de
transmissão do coronavírus em
queda nesses lugares, uma importante tarefa para os cientistas tem sido buscar locais com
surtos ativos da doença e buscar
voluntários em países onde a
doença ainda está em alta.
(Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
vetou o repasse de R$ 8,6 bilhões de um fundo extinto para
o combate à pandemia do novo
coronavírus. Com o veto, os recursos poderão ser usados apenas para o pagamento à dívida
pública, como constava do texto original da Medida Provisória 909, editada em dezembro e
aprovada em maio pela Câmara
e pelo Senado.
Durante a tramitação no Congresso, os parlamentares costuraram um acordo para incluir
uma emenda que mudava a des-

tinação dos recursos do Fundo
de Reserva Monetária do Banco
Central (FRM). Os recursos,
que estavam parados, seriam usados para ajudar estados e municípios no enfrentamento à pandemia de covid-19.
Na justificativa para o veto,
o presidente alegou que a mudança de destinação dos recursos viola a Constituição, que
proíbe emendas parlamentares
de aumentar despesa em projetos de iniciativa exclusiva do
presidente da República. Bolsonaro alegou ainda que a me-

dida descumpre o teto de gastos, ao não demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da despesa no ano corrente
e nos dois anos seguintes.
Criado em 1966, o FRM recebia recursos de sobras de verbas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) usados
para intervir nos mercados de
câmbio e de títulos. O fundo
deixou de receber aportes
após a promulgação da Constituição de 1988 e foi considerado irregular pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) em

2016, o que levou o governo a
editar a medida provisória de
extinção do fundo.
Em sessão conjunta, o Congresso analisará o veto, que poderá ser mantido ou derrubado.
Com amplo acordo nas duas
Casas, a medida provisória havia sido aprovada por votação
simbólica na Câmara (sem registro de votos no painel eletrônico). No Senado, o texto
foi aprovado por unanimidade,
com o voto de todos os 75 senadores presentes no dia.
(Agência Brasil)

Trabalhador portuário avulso
tem direito a adicional de riscos
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira, (3) garantir o pagamento de
adicional de riscos para trabalhadores portuários que prestam serviços de forma avulsa,
sem vínculo empregatício com
as empresas que operam nos
terminais.
A maioria dos ministros do
STF entendeu que o benefício,
inicialmente previsto para empregados permanentes dos portos, também vale para outros
trabalhadores da atividade por-

tuária que exercem as mesmas
funções.
O adicional de 40% sobre o
valor do salário-hora está previsto no artigo 14 da Lei 4.860/
1965, norma que trata do regime de trabalho nos portos.
Prevaleceu no julgamento o
voto do ministro Edson Fachin, relator do processo. Segundo Fachin, a Constituição
prevê a igualdade de direitos
entre o trabalhador permanente e o avulso.
“Sempre que for pago ao

trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos
é devido, nos mesmos termos,
ao trabalhador portuário avulso”, disse o relator.
O entendimento foi seguido pelos ministros Alexandre
de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
O julgamento começou em
novembro de 2018, mas foi interrompido por um pedido de
vista do ministro Marco Auré-

lio. Ao retomar a análise da
questão nesta tarde, o ministro
divergiu da maioria e votou
contra a extensão do benefício.
O caso foi parar no STF
após um recurso do Órgão de
Gestão de Mão-de-Obra do
Serviço Portuário Avulso do
Porto Organizado de Paranaguá
e Antonina (OGMO-PR) para
anular a decisão do Tribunal
Superior do Trabalho (TST),
que também garantiu o adicional aos trabalhadores portuários avulsos. (Agência Brasil)

Coronavírus infecta 780 presos
e 362 profissionais de segurança
no Distrito Federal
Ao menos 780 pessoas que
cumprem pena de prisão no Distrito Federal contraíram covid19, segundo o último boletim
da Secretaria de Saúde. Outros
362 profissionais da segurança
pública também foram infectados pelo novo coronavírus –
destes, 235 são policiais penais,
ou seja, atuam diretamente no
sistema penitenciário.
No país todo, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da
Justiça, já foram confirmados
1.383 casos de presos com a
covid-19. Destes, 741 detentos
já se recuperaram, mas 45 morreram em decorrência de complicações causadas pela doença. Há ainda 899 casos suspeitos em análise.
No Distrito Federal, a doença já causou a morte de dois detentos e de um policial penal,
Francisco Pires de Souza, morto no último dia 17. O segundo
óbito entre os presos ocorreu na
segunda-feira (1º), de um homem de 39 anos. Segundo a Vara
de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), ele
havia sido submetido a testes
apenas cinco dias antes, e não
tinha apresentado nem sintomas

de contaminação pelo novo coronavírus, nem qualquer queixa
sobre sua saúde.
Um dia após ser testado negativo, o detento reclamou de
náuseas. Sua temperatura corporal foi medida, bem como oxigenação e outros dados de saúde, sem que sintomas da covid19 fossem identificados. Dois
dias depois, o preso solicitou
atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Regional
da Asa Norte, morrendo horas
depois. Condenado a pouco
mais de 18 anos de reclusão, o
homem, cujo nome não foi confirmado, estava preso desde junho de 2008 e teria direito ao
regime semiaberto a partir de
maio do próximo ano.
Contaminados
Os dados da Secretaria de
Saúde apontam que os 780 casos da doença confirmados entre os presos represe ntam 7,7%
dos 10.174 casos registrados
em todo o Distrito Federal, de
acordo com boletim divulgado
na terça-feira, (2). Os números
não levam em conta os detentos que cumprem pena em regime semiaberto ou em prisão
domiciliar e que tenham adoecido devido ao novo coronaví-

rus. Segundo a secretaria, eles
são registrados entre os casos
gerais, de acordo com seus endereços domiciliares.
A Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal
(SSP-DF), que contabiliza apenas
os dados da doença entre policiais penais, informou que, até a
tarde de terça-feira (2), 188 dos
235 profissionais infectados já
tinham se recuperado da doença
e retornado ao trabalho. Pelo
menos 46 policiais penais continuam doentes e um deles está
internado em hospital particular.
A secretaria destaca que os
dados de profissionais infectados podem não representar a real
dimensão do problema, pois parte dos policiais penais que já
atestaram positivo aguarda o resultado da contraprova antes de
ser incluída na relação.
Em nota, o órgão destaca ter
adotado uma série de medidas
para resguardar a saúde e o bemestar de quem trabalha e de quem
cumpre pena nas unidades carcerárias locais. Entre elas, a aplicação de mais de 5,3 mil testes
em internos e policiais penais e
a suspensão de visitas desde o
dia 12 de março, medida prevista até o próximo domingo (5),
data em que poderá ser prorro-

gada, caso as autoridades locais
julgarem necessário.
A pasta informou que a limpeza de celas, viaturas e de toda
a parte interna e externa dos presídios foi intensificada e que
equipamentos de proteção individual e de kits de higiene foram
distribuídos às unidades prisionais. Dois blocos dos novos centros de detenção provisória foram destinados ao tratamento e
à quarentena de presos durante a
pandemia do novo coronavírus,
totalizando 400 vagas.
O governo distrital fechou
parceria com dois hotéis da cidade que vão disponibilizar acomodações a 360 policiais penais
que atuam em contato direto
com presos suspeitos ou diagnosticados com o novo coronavírus e que moram com pessoas
consideradas membro de grupos
de risco (idosos ou pessoas com
doenças crônicas).
A iniciativa faz parte do Programa Acolher, que oferece hospedagem também a médicos e
enfermeiros cuja atividade profissional os expõem à infecção.
O objetivo principal é minimizar o risco destes trabalhadores
levarem a doença para suas casas e infectarem parentes.
(Agência Brasil)

Movimento negro entrega bandeira
nacional no Palácio Iguaçu
Representantes do Movimento Negro Organizado de
Curitiba fizeram na quarta-feira
(3) a entrega simbólica de uma
bandeira nacional ao chefe da
Casa Militar do Governo do Estado, tenente-coronel Welby
Pereira Sales. O ato, acompanhado pela Superintendência
Geral de Diálogo e Interação
Social (Sudis), teve como objetivo repudiar a ação de vandalismo que queimou, na segundafeira (01), a Bandeira do Brasil
que fica hasteada em frente ao
Palácio Iguaçu.
Uma nova bandeira foi colocada no lugar da que foi danificada. O espaço do Pavilhão Nacional, como é chamado o local

em ficam os mastros com as bandeiras do Brasil e do Paraná, precisou ser higienizado por conta
de pichações. Além disso, o
mecanismo que conduz o hasteamento teve que ser consertado,
já que havia sido danificado pelos vândalos.
Denilton Laurindo, assessor
da Sudis e presidente do Grupo
de Trabalho dos Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná,
explica que o Governo do Estado prima pelo diálogo com todos os movimentos sociais. “O
governador Carlos Massa Ratinho Junior reconhece a importância do movimento negro e
repudia todos os atos de racismo e de vandalismo”, disse.

“A manifestação de segundafeira contra o racismo, e que reafirmou que vidas negras importam, é legítima. Alguns
mal-intencionados que causaram malefícios à cidade e ao
poder público, além de reconhecidos, precisam ser criminalizados pelo ato”, afirmou
Laurindo. “Mas a manifestação é, de fato, uma luta legítima da população negra. Vidas negras importam e o enfrentamento ao racismo precisa
ser discutido”, completou.
O chefe da Casa Militar também reafirmou que a luta do
movimento antirracista é válida.
“O que não podemos aceitar são
os vândalos que vêm depredar e

retirar a bandeira. Mas com certeza o Governo do Estado está
sensível a todas as manifestações pacíficas. Estamos todos
juntos”, disse.
Em um texto no site do Centro Cultural Humaitá, os ativistas negros esclarecem que os
atos de vandalismo não correspondem à pauta do movimento e
que foram feitos à revelia da organização da Marcha Antirracista. “Nossa preocupação hoje
é resgatar os símbolos de igualdade. Queremos romper com a
ideia de que o movimento negro é violento. O racismo e o
preconceito que são violentos”,
disse o professor Célio Jamaica. (Aenpr)

Lembre sempre de lavar as mãos

