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Brasil pode ter prioridade no uso da
vacina de Oxford contra covid-19

São Paulo tem mais de 134 mil casos
confirmados de coronavírus
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Índice de Desempenho da Pequena
Indústria mostra recuo recorde

Prorrogação elevará gasto
com auxílio emergencial
para até R$ 203 bilhões

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,98
Venda:       4,98

Turismo
Compra:   4,96
Venda:       5,26

Compra:   5,62
Venda:       5,62

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

16º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

24º C

17º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Pe-
ríodos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Manhã Tarde Noite

25º C

15º C

Segunda: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Em sua despedida da Indy,
Kanaan repete layout do

título de 2004
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No ano 2004, o brasileiro
Tony Kanaan entrava para a his-
tória do esporte a motor ao con-
quistar o título da Fórmula Indy.
Após 16 anos, o baiano anunciou
que 2020 será a sua despedida do
certame norte-americano, e, nes-
se sábado (6), inicia uma série de
cinco corridas de despedida. Para
esse momento especial, Kanaan
irá utilizar as cores e o layout do
carro que conquistou o seu títu-
lo, com o principal patrocinador
sendo a mesma rede postos e con-
veniência 7-Eleven.  A prova será
realizada no oval do Texas
(Dallas-Fort Worth), na noite des-
se Sábado 6 de junho às 21h de
Brasília, com transmissão ao vivo
da BAND/BANDSPORTS e pela
DAZN para o Brasil.

“Ter o 7-Eleven de volta
comigo na etapa do Texas, es-
pecialmente nesta última tem-
porada de Indy é algo que real-
mente me deixa feliz. Eles es-
tiveram comigo por oito tem-
poradas e a maioria das minhas

vi tórias foi representando a
marca deles,” disse Kanaan.
“Estamos vivendo um momen-
to difícil no mundo todo por
causa da COVID-19, e poder
levar um pouco de entreteni-
mento pros fãs que estão em
casa é algo muito importante
mim. Não vejo a hora de poder
sentar no carro acelerar nova-
mente,” completou Kanaan.

A etapa de abertura da Fór-
mula Indy será televisonada
pelo canal BandSports e pela
plataforma DAZN Brasil. A
prova do Texas dará início ao
“TKLastLap Tour” onde Tony
fará suas últimas cinco provas,
todas em circuitos ovais,
como piloto principal na Indy.

Kanaan tem um currículo
de respeito no oval do Texas.
Terminou nove vezes no pó-
dio em 20 largadas, incluin-
do a vitória de 2004. Dos
nove pódios, Tony terminou
na segunda posição em cin-
co oportunidades.

Programa Porsche Esports
Brasil abre inscrições gratuitas e

divulga o calendário 2020

Está lançado o maior, mais
estruturado e mais completo pro-
grama de automobilismo virtual
do Brasil. A partir do dia 5 de ju-
nho serão abertos os servidores
de classificação para o Porsche
Esports Program Brasil, enquan-
to a etapa inaugural do campeo-
nato será no dia 24 de junho.
Qualquer usuário brasileiro da
plataforma iRacing pode partici-
par gratuitamente em busca de
uma vaga nos grids.

Ao longo de quatro meses,
o campeonato promoverá 24
corridas, envolvendo 80 pilo-
tos. Eles vão acelerar em bus-
ca de prêmios exclusivos, uma
vez que o programa se apre-
senta como o único caminho
concreto entre o automobilis-
mo real e virtual no país.  

A maior premiação da his-
tória do automobilismo virtu-
al brasileiro é fruto da entrada
de Porsche Brasil e TAG Heu-
er ao programa. No ano pas-
sado, a Porsche Cup, de for-
ma pioneira, foi a primeira
categoria real a promover seu
campeonato oficial em plata-
forma virtual. Em 2020, o pro-
grama ganha corpo, duas cate-

gorias, um calendário mais robus-
to e um inédito “plano de carrei-
ra” voltado tanto para colocar no-
vamente um piloto brasileiro no
mundial da Porsche TAG Heuer
Esports Supercup como também
prepará-lo para a experiência de
disputar uma corrida real da Pors-
che Cup.

O Porsche Esports Program
Brasil é uma iniciativa da Pors-
che Brasil em conjunto com a
Porsche Cup Brasil, com patro-
cínio da TAG Heuer e parceria
técnica com o IRB e-Sports.

Como participar 
A inscrição é gratuita e re-

alizada pelo site oficial do cam-
p e o n a t o :
www.PorscheEsports.com.br

Entre os dias 4 e 18 de junho
acontece o Qualify, processo
seletivo para ingresso nos cam-
peonatos. Qualquer usuário do
iRacing pode participar, sem taxa
de inscrição. Os concorrentes
serão automaticamente direcio-
nados para as classes Carrera Cup
ou Sprint Challenge, conforme
sua pontuação no iRating no dia
da inscrição.

Assim como nas corridas dos

campeonatos, o setup no processo
de classificação é aberto na Carrera
Cup e fechado na Sprint Challenge.

O processo seletivo acontece
na pista Silverstone Legacy (2008),
presente no pacote básico do iRa-
cing. Não há limite ao número de
voltas que cada piloto pode realizar
na tentativa de se classificar.

Serão selecionados 40 com-
petidores para cada grid. O ran-
queamento será definido pela
melhor sequência de quatro vol-
tas de cada piloto.

Como acompanhar as provas
e informações do campeonato

Todas as corridas terão strea-
ming pelo Youtube e Facebook da
Porsche Cup Brasil (PorscheCup-
Brasil) e IRB e-Sports (IRBesports).
Piloto amador em automobilismo
virtual, o jornalista Thiago Alves é o
narrador oficial do campeonato.

O hub de conteúdo do Pors-
che Esports Program Brasil
2020 é seu site oficial
www.PorscheEsports.com.br  .
Na página oficial estão dispo-
níveis informações de inscri-
ção, com documento PDF pas-
so a passo e também vídeo ex-
plicativo; calendário completo;
regulamentos de ambas cate-
gorias; páginas explicativas
detalhadas sobre cada campe-
onato; links das mídias sociais.

A plataforma em automobi-
lismo virtual tem seus canais de-
dicados em mídia social: Insta-
gram (@PorscheEsportsBrasil)
e Facebook (Porsche Esports
Brasil). E conta com apoio de
conteúdo nos perfis oficiais das
entidades promotoras: Instagram
@PorscheCupBrasil e @Pors-
cheBrasilOficial.
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Trump diz
que Brasil e
Suécia têm
dificuldades

no combate à
covid-19

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, citou
na sexta-feira o Brasil como
exemplo de país com dificul-
dades para lidar com a pande-
mia de coronavírus, ao defen-
der a estratégia adotada por seu
governo contra a doença e di-
zer que agora os EUA devem
mudar o foco para se concen-
trar em proteger grupos de ris-
co e permitir uma maior rea-
bertura da economia.

Trump disse que o Brasil
está seguindo o mesmo cami-
nho da Suécia, país que não
impôs quarentenas e decidiu se
basear principalmente em me-
didas voluntárias de distancia-
mento social e higiene pesso-
al, mantendo a maioria das es-
colas, restaurantes e empresas
abertas. Como resultado, a Su-
écia tem um número muito
maior de casos de Covid-19 do
que seus vizinhos nórdicos.

“Se você olhar para o Brasil,
eles estão passando por dificul-
dades. A propósito, eles estão
seguindo o exemplo da Suécia.
A Suécia está passando por um
momento terrível.        Página 3
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A eventual prorrogação do
auxílio emergencial por mais
dois meses deve elevar o cus-
to do programa para um valor
entre R$ 202 bilhões e R$ 203
bilhões, disse na sexta-feira,
(5) o secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues. Se-
gundo o secretário, a equipe
econômica estuda o pagamen-
to de duas parcelas extras de
R$ 300 cada (R$ 600 para
mães solteiras).

No fim de maio, Rodrigues
tinha anunciado que o paga-
mento de três parcelas de R$
600 (R$ 1,2 mil para mães sol-
teiras) do auxílio emergencial
custaria R$ 151,5 bilhões , o
que implica o custo médio de
R$ 50,5 bilhões por mês. O
pagamento adicional de duas
parcelas de metade do valor
(R$ 300 para beneficiários em
geral e R$ 600 para mães sol-
teiras) elevaria o custo em tor-

no de R$ 51 bilhões, totalizan-
do impacto de R$ 202 bilhões
a R$ 203 bilhões.

“[O valor] está sendo fecha-
do e será anunciado. É número
substancial e está sendo fecha-
do”, destacou Rodrigues. Ele

acrescentou que o governo
tem como diretriz proteger os
mais vulneráveis. Segundo ele,
como o desenho do auxílio
emergencial já está pronto, fi-
cará mais fácil de fazer os pa-
gamentos extras.         Página 4

O Índice de Desempenho
da Pequena Indústria divulgado
na sexta-feira, (5) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) mostra o impacto da
pandemia de covid-19 no seg-
mento. O indicador apresentou
reduções de 13 pontos em mar-
ço e 4,1 pontos em abril, quando
o indicador ficou em 27,1 pontos
numa escala de 0 a 100. Esse foi
o menor índice da história.

Segundo a CNI, a retração
foi sentida em todos os seto-
res, com maior ênfase na trans-
formação, com 17,7 pontos
negativos e construção, queda
de 15,7 pontos. Em menor es-
cala aparece a extrativa, com
uma redução de 6,9 pontos.

Nesse cenário, acrescenta a
CNI, a situação financeira das
pequenas indústrias se deterio-
rou. O Índice de Situação Fi-
nanceira da pequena empresa
caiu 9,1 pontos, para 32 pon-
tos. O valor é 4,4 pontos abai-
xo do registrado no 1º trimestre
de 2019 e 5,2 pontos abaixo da
média histórica do índice.

“A falta de demanda, resul-
tado das restrições impostas ao
comércio, do isolamento e da
piora da confiança dos consu-
midores, assumiu a primeira
posição no ranking de princi-
pais problemas enfrentados
pelas pequenas empresas da
indústria de transformação”,
destaca o relatório.   Página 3
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Governo vai ampliar
Programa Forças do Esporte

Dólar fecha abaixo de
R$ 5 pela primeira vez

desde março

O secretário executivo da
Secretaria Estadual da Educação
de São Paulo, Haroldo Rocha,
disse na sexta-feira, (5) que o
retorno às aulas presenciais,
ainda sem data marcada, será de
forma gradual. “A ideia é que

Governo prepara retorno
gradual das aulas em SP

nós vamos voltar em fases,
combinadas com as [cinco] fa-
ses do Plano São Paulo [plano
do governo estadual de retoma-
da das atividades econômicas e
de serviços, de forma gradual e
regionalizada].               Página 2
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Pagamento de 13º para
Bolsa Família deve custar

até R$ 2,6 bilhões
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São Paulo tem mais de 134 mil
casos confirmados de coronavírus

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O balanço mais recente di-
vulgado pela Secretaria Estadu-
al da Saúde de São Paulo revela
que o estado tem, até este mo-
mento, 134.565 casos confirma-
dos do novo coronavírus, com
8.842 óbitos. Há 4.531 pessoas
internadas em unidades de tera-
pia intensiva (UTI) de todo o es-
tado com suspeita ou confirma-
ção de infecção por coronavírus,

além de 7,7 mil internadas em
enfermarias.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI no estado é de 71%
e, na Grande São Paulo, de
80,5%. Já o número de paci-
entes que receberam alta após
terem estado internados por
causa do novo coronavírus
chegou a 24.616 pessoas na
sexta-feira (5).

Respiradores
O governador João Doria in-

formou que mais 700 respirado-
res deverão ser entregues nos
hospitais públicos do estado até
o final da próxima semana. Até
ontem (4) tinham sido entregues
a hospitais públicos municipais
e estaduais de São Paulo 977
respiradores, disse Doria. E,
com isso, serão entregues, no

total, mais 1,6 mil novos leitos
à rede pública do estado.

“Cada respirador entregue
significa um novo leito de
UTI entregue”, afirmou o go-
vernador.

De acordo com Doria, o
estado tem hoje 7.122 leitos
de UTI, o dobro do que tinha
no início da pandemia. (Agên-
cia Brasil)

Parque do Carmo ganhará bosque em
homenagem às vítimas da pandemia
No Dia Mundial do Meio

Ambiente , celebrado na sexta-
feira (5), o prefeito Bruno Co-
vas anunciou, durante coletiva
de imprensa no Palácio dos
Bandeirantes, sede do governo
do Estado, que será criado um
bosque em homenagem aos
moradores da cidade que mor-
reram em decorrência da pan-
demia do coronavírus. A previ-

são é que um bosque seja cria-
do dentro do Parque do Car-
mo, na Zona Leste.

“Enquanto alguns governos
comemoram o desmatamento e
passam a mão na cabeça daque-
les que promovem desmatamen-
to, a cidade de São Paulo faz aqui
a sua lembrança em relação a
todas as pessoas que estão per-
dendo a vida por conta desta pan-

demia plantando ainda mais ár-
vores e contribuindo para o re-
florestamento no Estado de São
Paulo”, anunciou Bruno Covas,
na coletiva de imprensa.

Dia Mundial do Meio Am-
biente

Celebrado em 5 de junho, o
Dia Mundial do Meio Ambiente
foi criado pela Assembleia Ge-

ral das Nações Unidas na reso-
lução XXVII, de 15 de dezem-
bro de 1972, durante a abertura
da Conferência de Estocolmo,
na Suécia.

Todos os anos, nesse dia, di-
versas organizações da socieda-
de civil lançam manifestos e to-
mam medidas para relembrar o
público geral da necessidade de
preservação do meio ambiente.

Prefeitura amplia em mais de 70% a
cobertura do cartão alimentação para

estudantes da rede municipal
A Prefeitura de São Paulo,

por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), aumen-
tará em 71% o total de estudan-
tes atendidos com o cartão ali-
mentação. A iniciativa incluirá
mais 250 mil alunos em situa-
ção de vulnerabilidade social e
a distribuição começa na primei-
ra semana de junho. Atualmen-
te, 350 mil alunos já possuem o
benefício. Com a expansão, cer-
ca de 600 mil estudantes terão
direito ao auxílio destinado a ali-
mentação escolar. O investimen-
to adicional previsto nesta etapa
é de R$ 33,3 milhões.

“Com essa ampliação, con-
seguimos atender todas as 600
mil crianças de famílias inclu-
ídas no CadÚnico, que ganham
até três salários mínimos. Um
benefício pago com recurso
exclusivo da Prefeitura de São
Paulo”, esclarece o prefeito
Bruno Covas.

Os valores depositados vari-
am de acordo com a etapa esco-

lar. As crianças matriculadas em
Centros de Educação Infantil
(CEIs) receberão R$ 101,00. Os
alunos das Escolas Municipais
de Educação Infantil (EMEIs)
terão R$ 63,00 e os estudantes
do Ensino Fundamental R$
55,00. A empresa Alelo continua
responsável pela gestão dos car-
tões e o valor que cada aluno tem
direito é depositado, mensal-
mente, todo dia 4.

Os novos cartões chegarão
diretamente na casa dos estudan-
tes e serão realizadas três tenta-
tivas de entrega no endereço ca-
dastrado e atualizado pelas famí-
lias durante o período de matrí-
cula. Caso não haja êxito, os car-
tões serão direcionados às uni-
dades escolares onde o aluno
está matriculado para que seja
feita a localização e contato com
os responsáveis para a retirada
do benefício. As escolas deve-
rão adotar todos os cuidados
necessários para evitar aglome-
rações e manter o distanciamen-

to social.
“Estamos garantindo o direi-

to à alimentação escolar para
quem mais precisa neste momen-
to de pandemia do coronavírus”,
diz o secretário municipal de
Educação, Bruno Caetano.

Cartão Alimentação
A Prefeitura iniciou, em

abril, a distribuição de cartões
alimentação às famílias de 273 mil
crianças matriculadas na Rede
Municipal de Ensino em situação
de vulnerabilidade social e cadas-
tradas no Programa Bolsa Famí-
lia. Além disso, outros 80 mil es-
tudantes que atendem aos critéri-
os do Programa, mas ainda não o
recebem, já foram beneficiados
com a iniciativa.

Distribuição de Cestas
Básicas e Kits de Limpeza

A Prefeitura aderiu às ações
do Governo do Estado de São
Paulo “São Paulo Alimento So-
lidário” e “Higiene e Limpeza

Solidária” e receberá 440 mil
cestas básicas e 440 mil kits
com produtos de higiene pesso-
al e limpeza que serão distribuí-
das às famílias em situação de
vulnerabilidade social. As entre-
gas já foram iniciadas pela Se-
cretaria Municipal de Educação
e serão intensificadas na primei-
ra de junho, com a doação de um
kit alimentação e um kit limpe-
za para cada família.

Cada cesta básica pesa 25 kg
e contém produtos básicos, tais
como: arroz, feijão, macarrão,
óleo, biscoito doce e salgado,
sal, açúcar, molho de tomate,
ervilha, milho, farinha de man-
dioca, linguiça, sardinha, entre
outros. Já os kits de higiene pes-
soal e limpeza são compostos
por álcool em gel, papel higiê-
nico, sacos de lixo, água sanitá-
ria ou desinfetante, sabão em
pedra, sabonete, creme dental,
detergente e escova de dente. Os
itens poderão atender famílias
com 4 pessoas durante um mês.

Governo prepara retorno gradual
das aulas em São Paulo

O secretário executivo da
Secretaria Estadual da Educa-
ção de São Paulo, Haroldo Ro-
cha, disse na sexta-feira, (5)
que o retorno às aulas presen-
ciais, ainda sem data marcada,
será de forma gradual. “A ideia
é que nós vamos voltar em fa-
ses, combinadas com as [cin-
co] fases do Plano São Paulo
[plano do governo estadual de
retomada das atividades econô-
micas e de serviços, de forma
gradual e regionalizada]. A
ideia é que a gente volte com
20% [de presença] dos alunos
no primeiro momento; no se-
gundo momento, com 50% dos
alunos; e, na fase final, com
100% dos alunos. Isso já é uma
decisão”, detalhou o secretá-
rio. Rocha.

As aulas presenciais na rede
estadual de São Paulo estão sus-
pensas desde o dia 23 de março
como medida de controle à pro-
pagação do novo coronavírus
(covid-19). E o retorno “depen-
de da evolução da pandemia e
da orientação científica da saú-
de”, disse Rocha.

O estado tem hoje 13 mi-
lhões de estudantes.

O secretário disse que ain-

da está sendo discutido que fai-
xa etária terá prioridade na re-
tomada das aulas, se as crianças
mais novas ou as crianças mais
velhas. Outra questão que está
sendo estudada pela secretaria
diz respeito aos professores
que estão na faixa de risco para
o coronavírus, seja por idade
acima de 60 anos, seja por pro-
blemas anteriores de saúde.

Rocha lembrou que apesar
das aulas presenciais estarem
suspensas, elas vêm aconte-
cendo de forma online e remo-
ta, por meio do Centro de Mí-
dias da Educação de São Paulo
(CMSP), plataforma criada
pela secretaria de Educação
durante a pandemia do novo
coronavírus.

“Estamos transmitindo as
aulas pelo Centro de Mídias,
que é uma construção que en-
volve o aluno e o professor,
que acessam um aplicativo para
as aulas, com internet patroci-
nada [pelo governo]. Esse Cen-
tro de Mídias não é ferramen-
ta da pandemia. Ela nasceu ago-
ra, mas será muito importante
para a educação daqui para a
frente, sobretudo na retomada
de aulas”.

De acordo com o secretá-
rio executivo de Educação, a
retomada das aulas no estado
será feita de forma híbrida,
aproveitando o Centro de Mí-
dias. “Na retomada das aulas,
nós vamos trabalhar com o en-
sino híbrido, ou seja, as crian-
ças terão um tempo presencial
na escola e vão ter também a
oportunidade de ampliar ou ter
apoio do Centro de Mídias em
suas casas para avançar no co-
nhecimento”, disse.

Por meio de nota, a Secre-
taria Estadual de Educação de
São Paulo (Seduc-SP) infor-
mou que vem realizando reuni-
ões com instituições públicas
e privadas para organizar a re-
tomada planejada das aulas pre-
senciais. E que será de forma
gradual e regionalizada, se-
guindo o que os dados cientí-
ficos sobre a epidemia indica-
rem em cada região do estado.

Ainda segundo a secretaria,
as diretrizes sobre a retomada
presencial das aulas devem ser
apresentadas à sociedade nas
próximas semanas.

Competições e práticas
esportivas

O governador de São Pau-
lo, João Doria, disse na sexta-
feira, (5) que a volta das com-
petições e práticas esportivas
no estado está em fase de es-
tudos, sem prazo ainda para
serem retomadas. “Ainda não
há posição definida sobre pra-
zo de retorno do futebol e dos
demais esportes”, disse Doria.

“Temos trabalhado em duas
frentes. Primeiro, temos um
grupo estudando a forma como
o vírus se espalha ou pode ser
disseminado em uma corrida
ou atividades como bicicleta,
jogos de futebol, basquete ou
tênis. Então pretendemos le-
var, nas próximas duas sema-
nas, tudo isso para discussão
no comitê de crise para em-
basar uma discussão de even-
tual abertura desse tipo de
atividade, se isso for seguro
e possível. Na outra frente,
temos tido contato com as
federações .  E  es tamos
aguardando que elas apresen-
tem protocolos para colocar
isso em discussão”, disse Car-
los Carvalho, coordenador do
Centro de Contingência do
Coronavírus de São Paulo.
(Agência Brasil)
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*
CÂMARA (SP)
Alguns vereadores governistas comentam que se fossem tão

reais as denúncias que pelo menos 4 deputados estaduais de opo-

sição tão fazendo em relação a administração do hospital de cam-

panha do Anhembi, o PT já teria denunciado

*

PREFEITURA (SP)
Edson Aparecido, Secretário da Saúde de Bruno Covas (PSDB)

meteu queixa-crime contra os deputados de oposição na ALESP,

pela forma oportunista e midiática da ‘invasão’ que promoveram

ao hospital de campanha (Covid-19) do Anhembi

*
ASSEMBLEIA (SP)
O deputado sargento Neri, um dos que ‘invadiu’ o hospital de

campanha (Covid-19) da prefeitura no Anhembi, ser filiado ao

AVANTE, dirigido pelo médico de carreira Vacarezza (ex-parla-

mentar do PT), este não tem nada a ver

*

GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB), cujo Secretário (Seguran-

ça Pública) é o general reformado João Campos, disse que não

permitiria 2 grupos antagônicos se manifestando pelas ruas no

mesmo dia. Será que só o PT vai às ruas amanhã ?

*
CONGRESSO (BR)
A bancada protestante-evangélica, maioria da chamada banca-

da cristã na Câmara Federal, começa a se articular pra que um de

seus parlamentares comece a se articular desde já pra ter um can-

didato a vice-Presidente de Bolsonaro 2022

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Entre as lideranças protestantes-evangélicas que ontem ora-

ram pelo futuro político do - de família católica - Jair Bolsonaro,

o destaque vai pro bispo Eduardo Bravo na Igreja Universal de

Edir Macedo. Ele é editor da revista Renovação

*
PARTIDOS
O desespero de não representar quase mais nada, inclusive

entre algumas lideranças regionais do PT, faz o ex-Presidente

Lula mandasse às ruas neste domingo o que resta do partido que

se dizia o maior das esquerdas do mundo ocidental ...

*
POLÍTICOS
... ‘Caiu a casa’ da deputada federal (SP) Joice, retirada da

liderança do PSL que foi do Bolsonarismo, ou as denúncias de

ex-assessores, dizendo que ela mandava criar perfis falsos com

CPFs falsos pra bater até mesmo em colegas do partido ?

*
HISTÓRIAS
O partido comunista chinês tá literalmente pressionando as

famílias de professores que cultuam a fé Cristã a abandonarem o

culto a Jesus (nosso Cristo). Já não bastava o Putin perseguir,

prender, condenar e tomar os bens de cristãos na Russia ?
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Trump diz que Brasil e
Suécia têm dificuldades no

combate à covid-19
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou na

sexta-feira o Brasil como exemplo de país com dificuldades para
lidar com a pandemia de coronavírus, ao defender a estratégia
adotada por seu governo contra a doença e dizer que agora os
EUA devem mudar o foco para se concentrar em proteger gru-
pos de risco e permitir uma maior reabertura da economia.

Trump disse que o Brasil está seguindo o mesmo caminho da
Suécia, país que não impôs quarentenas e decidiu se basear prin-
cipalmente em medidas voluntárias de distanciamento social e
higiene pessoal, mantendo a maioria das escolas, restaurantes e
empresas abertas. Como resultado, a Suécia tem um número
muito maior de casos de Covid-19 do que seus vizinhos nórdi-
cos.

“Se você olhar para o Brasil, eles estão passando por dificul-
dades. A propósito, eles estão seguindo o exemplo da Suécia. A
Suécia está passando por um momento terrível. Se tivéssemos
feito isso, teríamos perdido 1 milhão, 1 milhão e meio, talvez
até 2 milhões ou mais de vidas”, disse Trump na Casa Branca,
acrescentando que agora é hora de acelerar a reabertura.

Os Estados Unidos são o país do mundo com o maior núme-
ro de casos do novo coronavírus, com 1,9 milhão de infecções e
mais de 108 mil mortos.

O Brasil é o segundo do mundo em número de casos, com
quase 615 mil infecções confirmadas pelo Ministério da Saúde
e 34.021 mortes, mas tem neste momento a maior taxa de acele-
ração da doença no mundo, uma vez que quase diariamente regis-
tra mais casos e mortes do que os EUA.

Apesar disso, diversos governos municipais e estaduais têm
anunciado planos para afrouxar as medidas de distanciamento
social no Brasil diante da pressão econômica provocada pela
paralisação das atividades, o que levou especialistas alertarem
para o risco de um agravamento da situação. (Agência Brasil)

Argentina prorroga quarentena
obrigatória até 28 de junho
O governo da Argentina estendeu, mais uma vez, a quarentena

social, preventiva e obrigatória no país. A medida, decretada no
dia 20 de março, continuará valendo até 28 de junho, mas com
flexibilizações. Saídas noturnas para prática de caminhadas e par-
ticipação em reuniões de até 10 pessoas serão autorizadas em
algumas cidades.

O presidente Alberto Fernández explicou que algumas cida-
des do país passarão do “isolamento”, fase em que todos (exceto
os trabalhadores de atividades essenciais) deveriam ficar em casa,
para uma fase de “distanciamento”.

“Podem circular, trabalhar e realizar suas atividades, desde
que mantenham a distância de 2 metros. Todas as atividades que
reabrem devem ser reorganizadas para atender a essa regra. As
empresas e indústrias devem garantir o distanciamento social”,
afirmou.

Na Argentina, as regras variam nas diferentes regiões, de acor-
do com a situação epidemiológica de cada uma. Em Buenos Ai-
res, epicentro da doença no país, as regras mudarão muito pou-
co, e a quarentena peemanecerá vigente. Em 18 cidades, o isola-
mento dará lugar à livre circulação, sempre respeitando o distan-
ciamento físico entre as pessoas.

A razão para a flexibilização é que, desconsiderando a capi-
tal, o restante  do país tem uma taxa de duplicação de contágios
de 43,8 dias, ou seja, a cada 43 dias, o número de casos dobra.
Caso se considere também a Grande Buenos Aires, a taxa é de
15,5 dias.

“Estamos dando um novo passo que ajuda a agilizar a econo-
mia e a retomar as atividades normais. Vamos continuar ajudan-
do a população a lidar com esse momento. Ajudamos e seguire-
mos ajudando”, disse ao presidente, ao lembrar que agora vem o
segundo pagamento do IFE (Ingresso Familiar de Emergência),
que atingirá 9 milhões de pessoas. Ele lmbrou que continua a
colaboração com a Assistência ao Trabalho e à Produção (ATP),
que, em 99% dos casos, beneficia pequenas e médias empresas.

O Ingresso Familiar de Emergência é para trabalhadores for-
mais e informais, na faixa de 18 a 65 anos, que ficaram sem re-
ceber recursos por causa da interrupção de suas atividades eco-
nômicas. A  Assistência ao Trabalho e à Produção consiste no
pagamento de até 50% dos salários dos empregados de todas as
empresas que estão sendo afetadas pela crise econômica decor-
rente da covid-19.

Eventos públicos e privados, cinemas, teatros, clubes, cen-
tros culturais, atividades turísticas e transporte público interur-
bano continuarão proibidos, exceto o transporte para trabalha-
dores essenciais. Não há ainda previsão de retorno às aulas.

O prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afir-
mou que o comportamento das pessoas será analisado diaria-
mente. “Hoje estamos em um alto nível de contágio, mas relati-
vamente achatado nas últimas semanas”, disse. “Devemos estar
cientes de que viveremos com avanços e retrocessos na flexibi-
lização, porque essa não é uma ciência exata.”

O Ministério da Saúde da Argentina informou na quinta-fei-
ra, (4) que, nas últimas 24 horas, foram registradas 25 mortes e
929 novos casos positivos de coronavírus. O país tem 20.197
casos confirmados e 608 mortes. (Agência Brasil)

O Índice de Preços ao Con-
sumidor - Classe 1 (IPC-C1), que
mede a variação da cesta de com-
pras de famílias com renda até 2,5
salários mínimos, registrou defla-
ção (queda de preços) de 0,30%
em maio deste ano. A taxa ficou
abaixo da registrada em abril, que
indicou inflação de 0,04%.

Segundo os dados divulga-
dos na sexta-feira, (5) pela Fun-

dação Getulio Vargas (FGV), o
IPC-C1 acumula taxas de infla-
ção de 0,81% no ano e de 2,59%
em 12 meses.

Na comparação com o Índi-
ce de Preços ao Consumidor –
Brasil (IPC-BR), que mede a in-
flação para todas as faixas de
renda, o IPC-C1 registrou defla-
ção menos intensa em maio e
inflação maior em 12 meses, já

que o IPC-BR teve taxas de -
0,59% em maio e de 1,83% em
12 meses.

Sete das oito classes de des-
pesa que compõem o IPC-C1
registraram queda em suas taxas
de variação de abril para maio:
alimentação (de 1,29% para
0,67%), habitação (de 0,16%
para -0,25%), educação, leitura
e recreação (de -0,76% para -

1,97%), saúde e cuidados pes-
soais (de 0,29% para 0,19%),
despesas diversas (de 0,34%
para 0,14%), transportes (de -
1,87% para -1,97%) e comuni-
cação (de 0,05% para 0,03%).

Por outro lado, o grupo ves-
tuário teve alta na taxa, apesar de
continuar registrando deflação
(de -0,24% para -0,17%).
(Agência Brasil)

IGP-DI tem inflação
de 1,07% em maio

O Índice Geral de Preços–
Disponibilidade Interna (IGP-
DI), medido em todo o país
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), teve inflação de 1,07%
em maio deste ano. A taxa é
maior que a de abril (0,05%).
O índice acumula inflação de
2,89% no ano e de 6,81% em
12 meses.

O aumento da taxa foi puxa-
do pelos preços no atacado, me-
didos pelo Índice de Preços ao
Produtor Amplo, cuja inflação

subiu de 0,11% em abril para
1,77% em maio.

O comportamento foi puxa-
do pelos preços de commoditi-
es como soja e minério de fer-
ro, além da gasolina.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo,
caiu de -0,18% em abril para
-0,54% em maio. Já o Índice
Nacional de Custo da Cons-
trução recuou de 0,22% em
abril para 0,20% em maio.
(Agência Brasil)

Índice de Desempenho da Pequena
Indústria mostra recuo recorde

O Índice de Desempenho da
Pequena Indústria divulgado na sex-
ta-feira, (5) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) mostra o
impacto da pandemia de covid-19
no segmento. O indicador apresen-
tou reduções de 13 pontos em mar-
ço e 4,1 pontos em abril, quando o
indicador ficou em 27,1 pontos
numa escala de 0 a 100. Esse foi o
menor índice da história.

Segundo a CNI, a retração
foi sentida em todos os setores,
com maior ênfase na transfor-
mação, com 17,7 pontos nega-
tivos e construção, queda de
15,7 pontos. Em menor escala
aparece a extrativa, com uma re-
dução de 6,9 pontos.

Nesse cenário, acrescenta a
CNI, a situação financeira das
pequenas indústrias se deteriorou.
O Índice de Situação Financeira da
pequena empresa caiu 9,1 pontos,
para 32 pontos. O valor é 4,4 pon-
tos abaixo do registrado no 1º tri-
mestre de 2019 e 5,2 pontos abai-
xo da média histórica do índice.

“A falta de demanda, resulta-
do das restrições impostas ao
comércio, do isolamento e da
piora da confiança dos consumi-
dores, assumiu a primeira posi-
ção no ranking de principais pro-
blemas enfrentados pelas peque-
nas empresas da indústria de
transformação”, destaca o rela-
tório. “Como resultado da crise,

nota-se, em todos os segmentos,
aumento da importância da
inadimplência dos clientes entre
os principais problemas enfren-
tados pela pequena indústria. A
falta de capital de giro também
ganhou importância entre os
principais problemas”, comple-
ta o documento.

O otimismo registrado no
início do ano se deteriorou di-
ante da pandemia de covid-19.
Com quedas consecutivas em
março (-3,4 pontos), abril (-25,2
pontos) e maio (-0,1 ponto),
quando atingiu 34,8 pontos, o Ín-
dice de Confiança do Empresá-
rio Industrial (ICEI) atingiu 34,8
pontos no último mês. “A falta de

confiança contribui para a parali-
sação dos investimentos e difi-
culta a recuperação da atividade
econômica”, diz o relatório.

Quadro semelhante pode ser
percebido no Índice de Perspec-
tivas da pequena indústria, que
recuou 22,2 pontos em abril na
comparação com o mês anteri-
or e ficou em 29,2 pontos, me-
nor patamar da série histórica
iniciada em novembro de 2013.
Em maio, o índice registrou pe-
quena melhora, de 2,5 pontos,
para 31,7 pontos. O índice apon-
ta que as perspectivas da peque-
na indústria seguem pessimis-
tas, 13,7 pontos abaixo da mé-
dia histórica. (Agência Brasil)

Produção de veículos tem queda
 de 84,4% em maio

A produção de veículos re-
gistrou queda de 84,4% em maio
na comparação com o mesmo
mês de 2019, segundo balanço
divulgado na sexta-feira, (5) pela
Associação Nacional de Fabri-
cantes de Veículos Automotores
(Anfavea).

Foram montadas 43,1 mil
unidades, enquanto em maio do
ano passado a produção ficou em
275,7 mil veículos. No acumu-
lado do ano, 631 mil unidades,
uma retração de 49,2% em rela-
ção às 1,24 milhão fabricadas de
janeiro a maio de 2019.

O presidente da Anfavea, Luiz
Carlos Moraes, ressaltou que as
montadoras estão retomando len-
tamente as atividades que foram
paralisadas devido às medidas
para conter a pandemia de coro-
navírus. De acordo com ele, al-
gumas fábricas só devem retomar
a produção em junho. “As fábri-

cas de caminhões voltaram todas
praticamente durante o mês de
maio, mas em um ritmo muito
lento. A questão da segurança dos
trabalhadores, como estão fazen-
do a gestão do protocolo de saú-
de, isso também afetou o ritmo
da produção” disse.

A produção de caminhões
teve queda um pouco menor do
que a de veículos em geral, com
retração de 63,9%, com a fabri-
cação de 4,1 mil unidades em
maio. No acumulado do ano, o
setor de caminhões registra que-
da de 35,8% na produção, em
comparação com o período de
janeiro a maio de 2019, com a
montagem de 29,2 mil unidades.

As vendas de veículos tive-
ram redução de 74,7% em maio,
com a comercialização de 62,2
mil unidades. De janeiro a maio,
as vendas de veículos acumulam
queda de 37,7%, com o licenci-

amento de 676 mil unidades.
O setor de máquinas agríco-

las teve alta de 23,3% nas ven-
das de maio em relação ao mes-
mo mês de 2019, com a comer-
cialização de 3,9 mil unidades.
No acumulado dos primeiros
cinco meses do ano, as 15,7 mil
unidades vendidas representam
um aumento de 0,9% na comer-
cialização alcançada no mesmo
período do ano passado.

As exportações tiveram que-
da de 90,8% em maio na com-
paração com o mesmo mês do
ano passado, com a venda de
3,9 mil veículos para o exte-
rior. Nos primeiros cinco me-
ses do ano, foram exportadas
100,1 mil unidades, uma queda
de 44,9% em relação ao mesmo
período de 2019.

Em comparação com maio
de 2019, o setor teve uma di-
minuição de 3,8% na quantida-

de de pessoas empregadas,
mantendo atualmente 125,1
mil funcionários, um corte de
quase 5 mil vagas.

Moraes disse que ainda não
é possível estimar como ficarão
as exportações e a produção nes-
te ano. No entanto, a Anfavea
prevê uma retração de 40% nas
vendas de veículos em 2020,
com a comercialização de 1,67
milhão de unidades, contra 2,78
milhões vendidas ao longo do
ano passado. O número seria
equivalente ao comercializado
no ano de 2004.

A projeção da associação
leva em consideração a estima-
tiva de uma queda no Produto
Interno Bruto entre 7% e 7,5%.
“Considerando o que nós sabe-
mos da situação hoje”, ressaltou
o presidente da Anfavea, desta-
cando que o cenário ainda é de
incertezas. (Agência Brasil)

Pagamento de 13º para Bolsa Família
 deve custar até R$ 2,6 bilhões

O pagamento do décimo ter-
ceiro para o Bolsa Família, pro-
metido na quinta-feira, (4) pelo
presidente Jair Bolsonaro, cus-
tará entre R$ 2,4 bilhões e R$
2,6 bilhões, disse na sexta-fei-
ra, (5) o secretário especial de
Fazenda do Ministério da Eco-
nomia, Waldery Rodrigues. Ele
disse que a equipe econômica
verificará se existe espaço no
orçamento para a medida.

“Alocaremos recursos para
pagamento do Bolsa Família
conforme seja a decisão políti-
ca”, declarou Rodrigues. Ele
acrescentou que o atendimen-
to à população mais vulnerável
é uma das prioridades do go-
verno, principalmente com a
pandemia provocada pelo novo

coronavírus e disse que o atual
governo ampliou o alcance do
Bolsa Família.

O secretário especial de Fa-
zenda, o secretário executivo do
Ministério da Economia, Marce-
lo Guaranys, e o secretário de
Orçamento Federal, George So-
ares, convocaram entrevista co-
letiva nesta tarde. Eles reitera-
ram que a transferência de R$
83,9 milhões do programa para
a Secretaria Especial de Comu-
nicação Social (Secom) não
prejudicou nenhum beneficiá-
rio do Bolsa Família, porque
95% dos beneficiários migra-
ram para o auxílio emergenci-
al de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras), pago a famílias
afetadas pela pandemia.

A pasta tinha emitido nota
oficial ontem à noite sobre o
remanejamento das verbas de
beneficiários do Bolsa Família
na Região Nordeste para a publi-
cidade institucional. A equipe
econômica, porém, convocou a
entrevista para tirar dúvidas da
imprensa.

Segundo Guaranys, o gover-
no atendeu à decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e ze-
rou a fila do Bolsa Família. Se-
gundo ele, os cerca de 500 mil
beneficiários que aguardavam
para entrar no programa antes da
pandemia passaram a receber o
auxílio emergencial. Assim que
o benefício emergencial chegar
ao fim, eles serão automatica-
mente incorporados ao Bolsa

Família, informou o secretário
executivo.

Com a criação do auxílio
emergencial, 95% dos benefici-
ários do Bolsa Família foram
migrados para o novo programa
de distribuição de renda. Gua-
ranys explicou que o processo
foi automático. O próprio siste-
ma do Ministério da Cidadania
comparou o valor dos dois be-
nefícios, caso a caso, e transfe-
riu o cidadão para  o programa
que paga mais. Não houve a ne-
cessidade de que os membros
do Bolsa Família se cadastras-
sem no auxílio emergencial,
como ocorreu com os traba-
lhadores informais e parte dos
inscritos no Cadastro Único.
(Agência Brasil)

BNDES cria programa de apoio
 à pequena e média empresa

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (BNDES) criou o Programa
BNDES Crédito Cadeias Produ-
tivas, para atender a necessida-
de de capital de giro de peque-
nas e médias empresas (PMES)
no enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus (covid-19).

O Programa Crédito Cadei-
as Produtivas tem orçamento de
R$ 2 bilhões e vai apoiar as
PMEs por meio das chamadas
empresas-âncora‚ que serão as
beneficiárias diretas dos em-
préstimos. Caberá às empresas-
âncora repassar o dinheiro para
a sua cadeia de fornecedores,
distribuidores ou franqueados.

“Estas PMEs ancoradas po-
derão usar esse capital de forma

livre para se manter durante a
crise”, disse o BNDES.

Os pedidos de empréstimos
poderão ser feitos até o dia 30
de setembro. Os trâmites para a
concessão de crédito seguirão a
esteira de crédito emergencial,
desenvolvida no Plano de Ação
Emergencial de combate à pan-
demia da covid-19. O objetivo é
agilizar o tempo usual de pro-
cessamento de pleitos e garan-
tir o rápido acesso das empre-
sas aos recursos das ações du-
rante a pandemia.

O banco esclareceu ainda
que os recursos entregues às
grandes empresas serão repas-
sados às PMES da cadeia produ-
tiva nas mesmas condições fi-
nanceiras previstas no contrato

de empréstimo da empresa-ânco-
ra. Isso significa que, por esse
sistema, as grandes empresas re-
passarão os recursos financeiros
às PMEs, mas sem obter lucro
financeiro com essa operação.

As empresas-âncora deverão
ter Receita Operacional Bruta
(ROB) igual ou superior a R$
300 milhões. Os valores de fi-
nanciamento do BNDES serão
de R$ 10 milhões a R$ 200 mi-
lhões, com prazo de emprésti-
mo de até cinco anos, com até
dois anos de carência. A taxa
de juros equivalerá à soma do
custo financeiro do BNDES, da
sua remuneração básica de
1,1% ao ano e da taxa de risco
de crédito definida para cada
empresa-âncora.

De acordo com o BNDES,
essas PMES que integram as ca-
deias produtivas têm importân-
cia fundamental para a retomada
mais acelerada da economia bra-
sileira. O Programa BNDES
Crédito Cadeias Produtivas faz
parte de uma série de medidas
emergenciais do BNDES volta-
das a diversos setores da econo-
mia, que vêm sendo anunciadas
desde o início da pandemia.

Até agora, as principais ações
implementadas pelo BNDES
com o propósito de apoiar as
empresas brasileiras na pande-
mia totalizam R$ 15,5 bilhões
em valores aprovados a cerca de
126 mil empresas, que empre-
gam quase 4 milhões de brasi-
leiros. (Agência Brasil)
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emergencial para até R$ 203 bi
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Domingo, dia 7, o
nosso colaborador
o agro-jornalista
Mauricio Picazo

Galhardo,
completa 63 anos.
Nossos Parabéns.

A eventual prorrogação do au-
xílio emergencial por mais dois
meses deve elevar o custo do pro-
grama para um valor entre R$ 202
bilhões e R$ 203 bilhões, disse na
sexta-feira, (5) o secretário espe-
cial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues.
Segundo o secretário, a equipe eco-
nômica estuda o pagamento de duas
parcelas extras de R$ 300 cada (R$
600 para mães solteiras).

No fim de maio, Rodrigues
tinha anunciado que o pagamen-
to de três parcelas de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras)
do auxílio emergencial custaria
R$ 151,5 bilhões , o que impli-
ca o custo médio de R$ 50,5 bi-
lhões por mês. O pagamento adi-
cional de duas parcelas de me-
tade do valor (R$ 300 para be-
neficiários em geral e R$ 600
para mães solteiras) elevaria o

custo em torno de R$ 51 bilhões,
totalizando impacto de R$ 202
bilhões a R$ 203 bilhões.

“[O valor] está sendo fecha-
do e será anunciado. É número
substancial e está sendo fechado”,
destacou Rodrigues. Ele acres-
centou que o governo tem como
diretriz proteger os mais vulne-
ráveis. Segundo ele, como o de-
senho do auxílio emergencial já
está pronto, ficará mais fácil de

fazer os pagamentos extras.
O auxílio emergencial é um

benefício financeiro concedido
pelo governo federal aos traba-
lhadores informais, microem-
preendedores individuais, autô-
nomos e desempregados, e tem
por objetivo fornecer proteção
no período de enfrentamento à
crise causada pela pandemia do
coronavírus, causador da covid-
19. (Agência Brasil)

Um decreto assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro na
sexta-feira (5) regulamenta a
chamada logística reversa de
medicamentos, que trata do
descarte ambientalmente cor-
reto desses produtos, por par-
te de toda a cadeia produtiva do
setor. A medida foi assinada no
Palácio do Planalto, em uma
cerimônia transmitida por vi-
deoconferência, que reuniu,
além do presidente e ministros,
os representantes do setor far-
macêutico. A data também mar-
ca o Dia Mundial do Meio
Ambiente.

A partir de agora, de acor-
do com o decreto, os consumi-
dores devem efetuar o descar-
te dos medicamentos domici-
liares vencidos ou em desuso,
incluindo as embalagens, nos
pontos de coleta, sejam eles
drogarias, farmácias ou outros
pontos definidos pelos comer-
ciantes. As drogarias e as far-
mácias terão de disponibilizar
e manter, em seus estabeleci-
mentos, pelo menos um ponto
fixo de recebimento a cada 10
mil habitantes. Caberá às indús-
trias fabricantes e às empresas
deistribuidoras os processos de
recolhimento e descarte final
dos produtos.

Durante uma videoconfe-
rência para marcar a assinatura
do decreto, o ministro do Meio
Ambiente Ricardo Salles afir-
mou que a medida estabelece
metas para que o maior volu-
me possível de medicamentos
inutilizados seja recolhido e
descartado corretamente.

“A população poderá levar
o medicamento usado, aquele
medicamento vencido, aquele
medicamento que não mais tem
utilidade, que está no canto de
uma gaveta, poderá devolver na
farmácia em que ela vai normal-
mente. A pessoa entrega o me-
dicamento e a cadeia toda se
mobiliza para dar a destinação
correta”, explicou. Além da lo-
gística reversa de medicamen-
tos, o governo federal já havia

Decreto regulamenta
descarte adequado
de medicamentos

estabelecido, ao longo do ano
passado, o mesmo procedi-
mento para o descarte de bate-
rias automotivas e de produtos
eletro-eletrônicos. Segundo
Salles, o próximo setor que
deve regulamentar um proce-
dimento de descarte correto é
o de embalagens, como o de
sacolas plásticas.

Para Nelson Mussolini,
presidente do Sindicato das In-
dústrias de Produtos Farma-
cêuticos (Sindusfarma), o de-
creto é um marco para o setor
e deve beneficiar centenas de
milhões de pessoas no país.
“Vamos atingir aproximada-
mente 120 milhões de brasilei-
ros, com mais de 10 mil pon-
tos de recolhimento. É um fato
a ser comemorado. Foram qua-
se 10 anos com dezenas de
reuniões envolvendo 17 enti-
dades da cadeia farmacêutica”,
destacou.

Pelo decreto, que ainda
será publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU), no prazo
de dois anos, todas as capitais
do Brasil e os municípios com
população superior a 500 mil
habitantes deverão contar com
os pontos de coleta de medi-
camentos vencidos. Esse pra-
zo será de até cinco anos para
os municípios com população
superior a 100 mil moradores.

Antes de enviar os recipi-
entes, as farmácias devem re-
gistrar, no Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos, o peso
dos produtos armazenados
temporariamente.

“O modelo proposto é efi-
ciente, fazendo com que o re-
síduo percorra o mesmo cami-
nho que percorreu para chegar
aos pacientes, até a destinação
final, ambientalmente adequa-
da, diminuindo a possibilidade
que o próprio processo gere
mais danos ao meio ambiente”,
afirmou  Oscar Yazbek Filho,
da Associação Brasileira do
Atacado Farmacêutico (Aba-
farma). (Agência Brasil)

Bolsonaro inaugura hospital de
campanha para covid-19 em Águas Lindas

O presidente Jair Bolsonaro
inaugurou na sexta-feira, (5) o
Hospital de Campanha de Águas
Lindas, em Goiás, cidade que
fica no entorno do Distrito Fe-
deral, a 50 quilômetros da capi-
tal. A unidade vai atender exclu-
sivamente casos suspeitos ou
confirmados de covid-19. “A
gente torce para que pouca
gente venha para cá, sinal que
não precisa de atendimento”, dis-
se Bolsonaro.

A unidade foi construída pelo
governo federal, ao custo de R$
10 milhões. O governo de Goiás
custeará insumos e equipes, e o
Executivo federal será responsá-
vel pelo aluguel e a manutenção
da estrutura física do hospital.

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, destacou que as
obras e melhorias que estão sen-
do feitas na área da saúde fica-
rão de forma definitiva para aten-
der a população do estado, após
a pandemia. “Hoje, temos con-
dições de atender as pessoas em
todos os quadrantes do estado de
Goiás que amanhã sejam acome-
tidos pelo coronavírus e amanhã
terão a continuidade. Isso aqui
não será uma obra temporária”,
disse durante a cerimônia.

A unidade terá 200 leitos de
internação, dos quais 190 de en-
fermaria e 10 de unidade de te-
rapia intensiva (UTI), com rede
de gás instalada. Essa rede, os
geradores elétricos e camas fo-

ram adquiridos com recursos do
Ministério da Saúde. Segundo a
Secretaria de Saúde de Goiás, a
estrutura permite ampliar o nú-
mero de leitos de UTI confor-
me a necessidade.

Um total de 263 profissionais
trabalharão no local, sendo 45
médicos, 85 enfermeiros e téc-
nicos em enfermagem, 23 fisio-
terapeutas, além de farmacêuti-
cos, psicólogos e nutricionistas.

A Secretaria de Saúde infor-
mou ainda que já enviou dez ven-
tiladores pulmonares para a uni-
dade, onde estão instalados
monitores multiparamétricos
para verificação dos sinais vi-
tais dos pacientes graves. O
hospital de campanha dispõe

de tomógrafo computadorizado
e laboratório clínico para a rea-
lização de exames.

O acordo de cooperação en-
tre os governos federal e de
Goiás, assinado em 22 de maio,
prevê o funcionamento do hos-
pital por quatro meses, podendo
ser prorrogado.

De acordo com o boletim
divulgado na quinta-feira, (4)
pela Secretaria de Saúde de Goi-
ás, o estado tem 5.023 casos de
covid-19 e 164 mortes causadas
pela doença. Há ainda 27.115
casos suspeitos em investigação.

Em todo o país, já são
614.941 casos e 34.021 mor-
tes pelo novo coronavírus.
(Agência Brasil)

Dólar fecha abaixo de R$ 5
pela primeira vez desde março

Em mais um dia de alívio nos
mercados internacionais, o dó-
lar fechou abaixo de R$ 5 pela
primeira vez desde março. A bol-
sa de valores ultrapassou os 94
mil pontos e encerrou no nível
mais alto em três meses.

O dólar comercial encerrou
na sexta-feira (5) vendido a R$
4,988, com recuo de R$ 0,144
(-2,8%). A cotação operou em
queda durante toda a sessão e
fechou no menor nível desde 13
de março (R$ 4,813). Na míni-
ma do dia, por volta das 12h30,
chegou a atingir R$ 4,94.

A moeda fechou a semana
com queda de 6,6%. Essa foi
a maior queda semanal para o

dólar desde outubro de 2008.
Em 2020, a divisa acumula
alta de 24,29%.

O euro comercial fechou o
dia vendido a R$ 5,609, com re-
cuo de 3,35%. A libra comerci-
al caiu 2,44% e terminou a ses-
são vendida a R$ 6,291.

O Banco Central (BC) in-
terveio pouco no mercado. A
autoridade monetária ofertou
até US$ 620 milhões para ro-
lar (renovar) contratos de swap
cambial – venda de dólares no
mercado futuro – que venceri-
am em julho.

Bolsa de valores
No mercado de ações, o dia

foi marcado pelo otimismo com
o exterior. O Ibovespa, índice da
B3 (bolsa de valores brasileira),
fechou o dia aos 94.637 pontos,
com ganho de 0,86%. O índice
está no maior nível desde 6 de
março, quando tinha fechado
próximo aos 98 mil pontos.

O Ibovespa seguiu o merca-
do norte-americano. O índice
Dow Jones, da Bolsa de Nova
York, fechou a sexta-feira com
forte alta de 3,15%. Apesar dos
protestos antirracistas nos Esta-
dos Unidos, os investidores re-
agiram à queda do desemprego
nos Estados Unidos, cuja taxa
caiu de 14,7% em abril para
13,3% em maio. A ampliação do

pacote de estímulos do Banco
Central Europeu de 750 bilhões
para 1,35 bilhões de euros tam-
bém influenciou os mercados
internacionais.

Há vários meses, mercados
financeiros em todo o planeta
atravessavam um período de ner-
vosismo por causa da recessão
global provocada pelo agrava-
mento da pandemia do novo co-
ronavírus. Nos últimos dias, os
investimentos têm oscilado en-
tre possíveis ganhos com o re-
laxamento de restrições em vá-
rios países da Europa e em regi-
ões dos Estados Unidos e con-
tratempos no combate à doença.
(Agência Brasil)

Brasil pode ter prioridade no uso da
vacina de Oxford contra covid-19

O Brasil poderá ter priorida-
de no uso da vacina desenvolvi-
da pela Universidade de Oxford
contra a covid-19. A informação
é da reitora da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp),
Soraya Smaili. A instituição irá
participar, a partir das próximas
semanas, da terceira fase de pes-
quisas da vacina inglesa, reali-
zando testes em cerca de mil
pessoas que vivem em São Pau-
lo e atuam em atividades com
exposição ao vírus.

O laboratório da universida-
de do Reino Unido é o que está
mais adiantado na construção de
uma vacina contra o novo coro-
navírus, que deverá estar pronta
em até 12 meses. De acordo com
Smaili, a participação do Brasil
– o primeiro país fora do Reino
Unido a fazer parte das pesqui-
sas da vacina – coloca o país
como “grande candidato” a usá-
la, com prioridade, assim que a
sua eficácia for comprovada.

“Existem algumas conversas
nesse sentido [para o país poder
ter prioridade no uso da vacina].
Nós estamos trabalhando para que
sim. O fato de estarmos integran-
do e sermos o primeiro país fora
do Reino Unido e também o pri-
meiro laboratório no Brasil a re-
alizar esses estudos - semelhan-
tes a esses não há nenhum outro
no Brasil - torna o país um gran-
de candidato”, disse, em entrevis-
ta a Agência Brasil.

De acordo com a reitora da
Unifesp, com acesso à “receita”
da vacina, o Brasil terá capaci-
dade de reproduzi-la em grande
escala, a partir de laboratórios
nacionais. “Tendo acesso à vaci-
na, nós temos capacidade de pro-
dução em larga escala, por meio
dos nossos laboratórios nacio-
nais de fato, como o Instituto
Butantan, e os laboratórios da

Fiocruz, entre outros”.

Leia a seguir a entrevista
com a reitora da Unifesp, pro-
fessora Soraya Smaili:

Qual será o papel da Uni-
fesp no processo de desenvol-
vimento da vacina de Oxford?

A vacina foi iniciada e desen-
volvida até esse estágio em que
ela está, lá na Universidade de
Oxford. O papel da Unifesp é in-
tegrar agora a fase 3 de testes, que
é um estágio em que você aplica a
vacina em voluntários humanos. É
uma fase já avançada do desenvol-
vimento, porque já passou por la-
boratório, pelas células, já passou
pelos animais, já passou pelas ou-
tras fases clínicas.

Agora está na fase pegar in-
divíduos voluntários que vão re-
ceber a vacina e que serão acom-
panhados por alguns meses para
poder verificar se a vacina é efi-
caz, se ela consegue proteger
contra o coronavírus.

Por que o país e a Unifesp
foram escolhidos para parti-
cipar dessa fase de testes?

Inicialmente é por conta da
liderança da doutora Lily Yin
Weckx, que é a coordenadora do
estudo no Brasil e é coordena-
dora do laboratório do Centro
de Referência em Imunização da
Unifesp. Esse centro tem cone-
xões com diversos outros pes-
quisadores do Reino Unido e da
Europa. E também por conta da
doutora Sue Ann Costa Clemens,
chefe do Instituto de Saúde Glo-
bal da Universidade de Siena, e
também pesquisadora do Centro
de Referência para Imunobioló-
gicos Especiais da Unifesp.

Por causa da experiência que
elas têm na área e dos estudos
que já realizaram anteriormen-
te, com reputação muito boa in-
ternacional, o nosso laboratório

aqui da Unifesp foi indicado para
executar essa fase do teste da
vacina.

Como a participação bra-
sileira pode agregar conheci-
mento ao desenvolvimento ci-
entífico local?

Nós vamos aprender muito
com esse processo. Mas, além
de tudo, vamos poder participar
de um importante trabalho que
vai, provavelmente, se tudo con-
tinuar correndo bem, em alguns
meses ter uma vacina que pode-
rá ser aplicada em toda a popu-
lação contra a covid-19.

Ter participado dessa fase
dará ao país alguma priorida-
de para que a população seja
vacinada?

Sim, existem algumas con-
versas nesse sentido. Nós esta-
mos trabalhando para que [seja
isso] sim. O fato de estarmos in-
tegrando e sermos o primeiro
país fora do Reino Unido e tam-
bém o primeiro laboratório no
Brasil a realizar esses estudos,
estudos semelhantes a esse não
têm nenhum outro no Brasil, tor-
na o país um grande candidato.

Essa vacina foi aprovada pela
Anvisa [Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária], que é uma
agência que é ligada ao Ministé-
rio da Saúde, tudo isso, depen-
dendo dos resultados, e com o
andamento da pesquisa, dessa
fase da pesquisa e dos testes, nós
temos grande chance de termos,
sim, acesso à vacina.

Tendo acesso, nós temos ca-
pacidade de produção em larga
escala, por meio dos nossos la-
boratórios nacionais de fato,
como o Instituto Butantan, os
laboratórios da Fiocruz, entre
outros.

Quais os prazos para o
início e final da pesquisa no
Brasil?

Os testes ainda não inicia-
ram. Isso deve acontecer por vol-
ta da terceira semana de junho.
Essa fase será a fase de recruta-
mento. Em seguida, os testes des-
ses voluntários selecionados.
Depois, a aplicação da vacina, e
o seguimento por alguns meses,
até doze meses, para que os re-
sultados possam ser conclusivos.
Eu disse até 12 meses, porque a
perspectiva é que este período
pode ser de doze meses ou tal-
vez um pouco menos.

O que a senhora destacaria
desse processo que agora en-
volve o Brasil?

A importância de a gente ter
a ciência brasileira, a universi-
dade federal trabalhando para o
desenvolvimento de uma vacina,
que está entre as primeiras vaci-
nas, entre as mais promissoras
das que estão sendo estudadas no
mundo todo. Estamos - a nossa
universidade está se somando a
um esforço global, é uma univer-
sidade pública federal ligada ao
Ministério da Educação - nos
juntando a um esforço mundial
para a obtenção de uma vacina
que vai beneficiar milhões e mi-
lhões de pessoas.

Estamos muito orgulhosos,
contentes, de termos em nos-
so país uma universidade que
são tão bem equipadas com
profissionais tão capacitados,
que é um patrimônio do povo
brasileiro. Isso certamente
temos de salientar. A ciência
brasileira é uma ciência de
alta qualidade e, por isso, foi
escolhida a Unifesp, porque
tem essa qualidade, dos nos-
sos pesquisadores. Estamos
em um esforço coletivo para
superamos esse momento. A
ciência brasileira também vai dar
a sua contribuição e as suas res-
postas. (Agência Brasil)



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 convoca-
ção, nos termos da Cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão de Certifi cados 
de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”), en-
tre a Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fi duciário dos CRI 
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reuni-
rem-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 Se-
curitização, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, conforme instruções des-
critas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  (i) (a) tendo em vista que não há previsão de retrocessão facul-
tativa nos documentos da oferta, aprovar ou não a possibilidade de retrocessão em favor da Construtora Dhárma Ltda., inscri-
ta 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 Particu-
lar de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem Garantia Real sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão de 
CCI”), fi rmado 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 pagamen-
to 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 Emis-
sora 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, notifi -
cação ou qualquer outro tipo de formalidade pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, ou pela Cedente, sem que seja devida qual-
quer 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 confi rmação do recebimento dos valores pagos pela Ce-
dente referentes à Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora, conforme disposto na Cláusu-
la 7.1, Cláusula 8.15 item (iv) do Termo de Securitização; (ii) caso seja aprovada a matéria do item “i” acima, defi nir o Preço de 
Retrocessão e o correspondente valor de Resgate Antecipado dos CRI, o qual não poderá ser inferior ao Valor Nominal Unitá-
rio (conforme defi nido no Termo de Securitização) ou saldo devedor à época, acrescido da Remuneração (conforme defi nido 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 can-
celamento dos CRI após o Resgate Antecipado, independentemente da celebração de documentos adicionais e a Emissora rea-
lizará comunicação ao mercado para fi ns 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 Ceden-
te para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os ter-
mos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, sal-
vo se conceituado de forma diversa no presente Edital.  A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência on-
line, 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@oliveira-
trust.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente 
com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI 
devidamente assinados e com fi rma reconhecida ou com certifi cação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrô-
nica 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, identifi car-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apre-
sentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car 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 se-
cretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certifi cado 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 certifi cado 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

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros III S.A. 
CNPJ/ME nº 30.037.009/0001-38 – NIRE 35.300.514.815

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 05/06/2020, às 9h00, na sede social, localizada na Rua Conselheiro Crispiniano, 105, 
Conjunto 43, Sala 06, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade do capital 
social. 3. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação da Destinação dos Recursos deliberado na Ata de AGE realizada em 12/11/2018 
(“AGE Emissão”) e na Ata de AGE realizada em 22/05/2020 (“AGE de Rerratificação 1”), no âmbito da 1ª emissão, pela 
Companhia (“Emissão”), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional 
real, em série única (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, no montante total de 
R$50.000.000,00, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada 
(“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente); (ii) a ratificação das demais disposições constantes da 
AGE Emissão e da AGE Rerratificação 1; (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos 
os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração 
das deliberações desta assembleia, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para tanto, 
incluindo, mas não se limitando ao “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em Série Única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros III S.A.” 
(“Segundo Aditamento”); e (iv) a ratificação dos atos relacionadas às deliberações acima já praticados pela Diretoria da 
Companhia e por procuradores bastante constituídos. 5. Deliberações: Por voto dos acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do artigo 
130, § 1º da Lei das S.A., foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos 
termos do artigo 59 da Lei das S.A.: (i) Aprovação da retificação da AGE Emissão e da AGE Rerratificação 1, para prever a 
alteração descrita no item (i) da ordem do dia acima. Em virtude do aqui deliberado, a alínea “Destinação dos Recursos” 
do item 5 da AGE Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: Destinação dos Recursos: Os recursos oriundos 
da Emissão serão destinados: (i) para a constituição de fundo, em valor mínimo de R$30.000,00, para: (a) pagamento 
das despesas de captação relativas às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, à remuneração da Companhia, na 
qualidade de securitizadora dos Créditos Financeiros, do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação, do Escriturador, do 
Banco Depositário, à manutenção da Conta Centralizadora da Primeira Emissão, e outros custos relacionados ao aperfei-
çoamento da Garantia e às taxas e emolumento da CVM e/ou da B3, e demais encargos e responsabilidades da emissora 
exclusivamente com relação à Oferta descritos no Anexo 1 da Escritura; e (b) custeio dos encargos de responsabilidade 
do Agente de Cobrança exclusivamente com relação à cobrança dos Direitos Creditórios, conforme definido na Escritura, 
também descritos no Anexo 1 da Escritura (“Fundo da Oferta”); e (ii) para aquisição dos Créditos Financeiros, originados 
de operação de: créditos concedidos pela plataforma da Ferratum Brasil Serviços de Correspondente Bancário Ltda. 
(CNPJ/ME nº 26.214.991/0001-07) ou de sociedades integrantes do seu grupo econômico (“Direitos Creditórios”) a 
partir de 08/06/2020, a serem adquiridos pela Emissora por meio do Instrumento de Promessa de Endosso e Aquisição 
de Direitos Creditórios Sem Coobrigação e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora e o Socinal S.A. – Crédito, 
Financiamento, Investimento (CNPJ/ME nº 03.881.423/0001-56) (“Socinal” e “Contrato de Endosso Socinal”, respec-
tivamente) e eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Endosso que sejam necessários para formalizar a 
aquisição Direitos Creditórios previstos neste item; e (iii) para aquisição de Direitos Creditórios previamente adquiridos 
pela Inari Serviços Financeiros Ltda. (CNPJ/ME nº 24.065.319/0001-63) (“Inari”) no âmbito do Instrumento de Promessa 
de Endosso e Aquisição de Direitos Creditórios Sem Coobrigação e Outras Avenças celebrado entre a Inari e o Socinal 
em 22/03/2017 referentes ao período de 22/03/2017 a 08/06/2020, que por sua vez será objeto de aditamento para 
formalizar a aquisição dos referidos Direitos Creditórios pela Emissora a ser celebrado entre a Emissora, a Inari e o Socinal 
(“Contrato de Endosso Inari” e, em conjunto com o Contrato de Endosso Socinal, “Contrato de Endosso”) e eventuais 
outros documentos correlatos ao Contrato de Endosso Inari que sejam necessários para formalizar a aquisição Direitos 
Creditórios previstos neste item. (ii) Aprovação da ratificação das demais disposições contidas na ata da AGE Emissão 
e da AGE de Rerratificação 1; (iii) Aprovação para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as 
providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta 
assembleia, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para tanto, incluindo, mas não se 
limitando ao Segundo Aditamento; e (iv) Aprovação da ratificação dos atos relacionadas às deliberações acima já praticados 
pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 05/06/2020. Assinaturas: Mesa: Vinicius Bernardes 
Basile Silveira Stopa – Presidente; Luis Philipe Camano Passos – Secretário. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira 
Ltda. e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

Visconde de Inhaúma Investimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 20.512.090/0001-07 - NIRE 35.300.466.888 - Ata de AGE Realizada em 27/2/20. 27/2/20, às 10h, na sede social.
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Fauze Barreto Antun - Presidente; Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações:
Por unanimidade: 1. Foi aprovada a retifi cação e a ratifi cação da ata da AGE de 20/12/19, para: 1.1. Retifi car o objeto da redução de
capital aprovada, que constou erroneamente na ata da AGE de 20/12/19 como sendo 549.428 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal da Companhia, pendentes de integralização, quando, na realidade, todas as ações ordinárias canceladas estavam devidamente
integralizadas na data da redução de capital, devendo, portanto, o valor correspondente às ações canceladas ser devolvido aos acionistas.
1.1.1. Fica retifi cada a redação do item “5.1” do tópico “deliberações” da ata da AGE de 4/12/14, para fazer constar a seguinte redação:
“5.1. Aprovar a redução do capital social, por ser excessivo em relação às atividades constantes em seu objeto social, no valor de
R$549.428,00, mediante o cancelamento de 549.428 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas já integralizadas na
presente data, sendo que, do total das ações canceladas, (i) 274.714 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de
R$274.714,00, são de titularidade do acionista Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e
(ii) 274.714 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$274.714,00, são de titularidade do acionista BRE/ALPHA
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações, com a consequente devolução aos acionistas do valor correspondente às
respectivas ações canceladas, em moeda corrente nacional, na data em que a redução tornar-se efetiva, nos termos do artigo 174 da Lei
das S.A.” 1.1.2. Ratifi car as demais deliberações tomadas pelos acionistas na AGE de 20/12/19, bem como todos os atos societários dela
decorrentes. 2. Foi aprovado o aumento do capital social, de R$86.703.233,00 para R$87.252.661,00, um aumento, de R$549.428,00, 
mediante a emissão de 549.428 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes,
ao preço de emissão de R$1,00 por ação, calculado de acordo com o artigo 170, §1º, da Lei das S.A., das quais (i) 274.714 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$274.714,00, são subscritas, neste ato, pelo acionista Pátria Real Estate III
Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações e serão integralizadas na presente data; e (ii) 274.714 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, no valor de R$274.714,00, são subscritas, neste ato, pelo acionista BRE/ALPHA Multiestratégia -
Fundo de Investimento em Participações, e serão integralizadas na presente data, tudo conforme os Boletins de Subscrição. 2.1.1. O
Artigo 5º, caput, do Estatuto Social, passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$87.252.661,00, representado por 87.252.658 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal e 3 ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal.” Nada mais. 

9ª VARA CIVEL DA CAPITAL-SP - FORO CENTRAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008358-18.2018.8.26.0100 (0113138-
53.2011.8.26.0100). O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr. Valdir da Silva 
Queiroz Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KLAUS EMYR STAIBANO, CPF 113.431.948-73, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP. 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 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito de R$ 1.123,22 (30/12/2010), devidamente atualizado, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de nova intimação ou certificação nos autos, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. SP, 02.03.2020. 

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL III  JABAQUARA - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LUIZ FERNANDO PAGANI, REQUERIDO POR CARLOS 
AUGUSTO PAGANI - PROCESSO Nº 1008429-66.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 07.01.2020, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de LUIZ FERNANDO PAGANI, CPF 106.776..848-35, declarando-o(a) absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
Carlos Augusto Pagani. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2020. 
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Unicef lança série de programas
infantis sobre saberes da Amazônia
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Inglaterra: casos não
diagnosticados podem indicar

mais mortes
Um aumento no número de mortes na Inglaterra e no País de

Gales nos últimos meses, que não foram vinculadas à covid-19,
pode indicar que casos não diagnosticados estão matando mais
pessoas do que se pensava, mostraram dados do Instituto Nacional
de Estatísticas Britânico (ONS, em inglês) na sexta-feira (5).

O Reino Unido tem o segundo maior número de mortes por
Covid-19 no mundo depois dos Estados Unidos, com mais de 50
mil pessoas morrendo após casos confirmados ou suspeitos da
doença, de acordo com contagem da Reuters a partir de fontes
oficiais de dados.

Os números do ONS mostraram que houve 46.380 mortes aci-
ma do esperado entre 7 de março e 1º de maio e que pouco mais
de um quarto delas - 12.900 - não envolveram oficialmente o
novo coronavírus.

No entanto, em uma análise, o ONS informou que casos não
diagnosticados da doença poderiam explicar as mortes além do
esperado, especialmente entre a população idosa.

“A covid-19 não diagnosticada é uma explicação provável
para algumas mortes em excesso não relacionadas à doença,
observadas nesse cenário devido ao aumento da vulnerabilida-
de dessa população”, afirmou o instituto.

Aposentados e pessoas em casas de repouso têm sido particular-
mente vulneráveis à doença, e o governo do primeiro-ministro Boris
Johnson foi criticado por não proteger adequadamente esse setor.

Richard Murray, diretor executivo da instituição de caridade do
King’s Fund, disse que os números mostram que a assistência soci-
al, ou a assistência fora do ambiente hospitalar, deve ser levada tão
a sério quanto o Serviço Nacional de Saúde.

“Essa análise confirma que o número real de mortes por covid-19 é
significativamente maior do que os números relatados até agora, com a
maioria das mortes remanescentes provavelmente ligadas à covid-19
não diagnosticada”, afirmou Murray em comunicado.

Paralelamente, um estudo sobre a prevalência da doença na Inglaterra
mostrou mais evidências de taxas de infecção em declínio no país.

Os dados do ONS revelaram que, em qualquer momento entre 17 e
30 de maio, uma média estimada de 0,10% da população estava com
covid-19, o que equivale a cerca de 53 mil pessoas.

O número se compara às 136 mil pessoas que foram estimadas
como infectadas no início de maio.

A estimativa desta sexta-feira foi baseada em testes em 19.723
pessoas, em 9.094 domicílios. (Agência Brasil)

O Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) disponi-
bilizou na sexta-feira, (5), em seu
site e redes sociais, uma série de
programas radiofônicos diários
pensados para o público infantil
e com foco na cultura amazônica.
O lançamento coincide com o Dia
Mundial do Meio Ambiente, ce-
lebrado hoje.

São 24 episódios protagoni-
zados por personagens que inte-

gram comunidades indígenas, ri-
beirinhas, quilombolas, entre ou-
tras. Além de entreter crianças em
fase pré-escolar ou em processo
de alfabetização, a iniciativa bus-
ca contribuir para popularizar os
saberes tradicionais da Amazô-
nia.

A iniciativa faz parte do pro-
jeto Deixa Que Eu Conto, que o
Unicef lançou em abril deste ano
a fim de oferecer conteúdo e ati-

vidades que possibilitassem às
crianças aprender em casa, de
forma lúdica.

Cada programa possui 30 minu-
tos de duração e, segundo a Uni-
cef, estará disponível no site do fun-
do, no Spotify e no YouTube.

Todo o conteúdo também
pode ser disponibilizado gratui-
tamente a rádios interessadas de
todo o país, além de poder ser
compartilhado por WhatsApp. O

objetivo ao disponibilizar os pro-
gramas pelo aplicativo é permitir
que educadores, grupos de mães
e pais e gestores municipais com-
partilhem o conteúdo em suas
redes.

Os programas sobre a Ama-
zônia são apresentados pelo
educador paraense Leandro Me-
dina e pela pesquisadora de cul-
turas tradicionais Andrea Soares.
(Agência Brasil)

Governo vai ampliar Programa
Forças do Esporte

O ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, disse na sex-
ta-feira, (5) que, até daqui a
duas semanas, o Ministério da
Defesa receberá R$ 12 milhões
para dar continuidade ao Pro-
grama Forças do Esporte (Pro-
fesp). A ideia é fazer com que o
programa amplie de 30 mil para
40 mil o número de crianças
atendidas.

Destinado ao atendimento
de crianças, adolescentes e jo-

vens com idade entre 6 e 18 anos
em situação de vulnerabilidade
social, o Profesp atua em 132
municípios, segundo o Ministé-
rio da Defesa, com o objetivo de,
por meio da prática esportiva e
de atividades sociais, fortalecer
a cidadania e a inclusão social
de seu público.

A declaração de Lorenzoni
ocorreu durante a distribuição
de kits de alimentação, na Base
Aérea de Brasília.

“Estamos preparando uma
nova transferência de recursos
para o Ministério da Defesa para
que o Profesp receba, dentro de
no máximo duas semanas, R$ 12
milhões e que essa iniciativa
possa ter sua atualização e con-
tinuidade ao longo de todo esse
ano. O nosso sonho de atingir
40 mil crianças atendidas pelo
Profesp vai, sim, ser desenvol-
vido no segundo semestre des-
te ano”, disse Onyx.

Os kits de alimentação vêm
sendo entregues desde o início
de abril. Mais de 29 mil kits já
foram entregues.

O programa é uma parceria
entre os ministérios da Cidada-
nia, a quem cabe disponibilizar
os recursos financeiros para a
montagem dos kites, e da Defe-
sa, que faz a distribuição com a
ajuda das Forças Armadas.
(Agência Brasil)

Rio pagará pensão extra a famílias
 de servidores mortos por covid-19

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, sancionou
na quinta-feira,(4) o projeto de
lei que estabelece um adicional
de 100% na pensão de servido-
res estatutários da segurança,
saúde e assistência social por
morte após contrair a covid-19
trabalhando. O projeto, encami-

nhado pelo próprio Executivo à
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro, foi apro-
vado em 26 de maio.

A Lei 8.865, de 3 de junho
de 2020, prevê a pensão espe-
cial para as mortes que ocorre-
rem no período em que estiver
em vigor o Decreto nº 46.973,

de 16 de março de 2020, que re-
conheceu a situação de emer-
gência na Saúde pública do Es-
tado do Rio de Janeiro. Os be-
nefícios solicitados deverão ser
concedidos no prazo máximo de
90 dias.

Além dos servidores da saú-
de e assistência social, a lei in-

clui os policiais civis e milita-
res, bombeiros militares, inspe-
tores de Administração Peni-
tenciária, agentes socioeduca-
tivos e servidores estaduais
que atuam no programa Segu-
rança Presente e nas operações
Barreira Fiscal e Lei Seca.
(Agência Brasil)
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INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/ME nº 62.258.884/0001-36 - NIRE: 35.300.023.242 - ATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2020 - 1. LOCAL, 
HORA E DATA: Realizada aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020, às 10h30, na sede social da 
InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 13º e 14º 
andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, bairro Brooklyn Novo, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do 
edital de convocação, na forma do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: 
Franklin Feder - Presidente; Luiz Augusto Klecz - Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os 
acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (I) a 
realização, pela Companhia, da sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais reais e fidejussórias, em 9 (nove) séries, no 
valor total de R$ 1.700.161.000,00 (um bilhão e setecentos milhões e cento e sessenta e um mil reais) 
na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para 
distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 476/2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente); 
(II) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória na forma de fiança, em garantia do fiel, pontual 
e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Intercement 
Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.456.140/0001-22 (“ICP”) no âmbito da sua 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias 
adicionais reais e fidejussórias, em 9 (nove) séries, no valor total de R$ 2.976.666.000,00 (dois bilhões 
e novecentos e setenta e seis milhões e seiscentos e sessenta e seis mil reais) na Data de Emissão 
(“Fiança”, “Emissão ICP” e “Debêntures ICP”, respectivamente); (III) a prestação, pela Companhia, em 
garantia do fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações por ela 
assumidas no âmbito da Emissão e assumidas pela ICP no âmbito da Emissão ICP, e desde que não 
viole o Cap dos Bonds (conforme definido abaixo), da Garantia sobre Recursos Líquidos da Venda de 
Ativos Operacionais (conforme definido abaixo); (IV) autorização à diretoria da Companhia para, 
diretamente ou por meio de seus procuradores, praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e 
quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, 
bem como à prestação da Fiança e da Garantia sobre Recursos Líquidos da Venda de Ativos Operacionais; 
e (IV) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus 
procuradores para a realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo a contratação dos prestadores 
de serviços da Oferta Restrita, bem como para a prestação da Fiança e da Garantia sobre Recursos 
Líquidos da Venda de Ativos Operacionais. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias 
constantes na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas 
e/ou restrições, deliberaram o quanto segue: (I) nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por 
Ações, aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, cujos termos e condições serão detalhados 
e regulados por meio da respectiva escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), sendo 
que as principais características e condições da Emissão, das Debêntures e da Oferta Restrita são 
delineadas a seguir: (a) Número da Emissão: 3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Valor 
Total da Emissão: R$ 1.700.161.000,00 (um bilhão e setecentos milhões e cento e sessenta e um mil 
reais); (c) Valor Nominal Unitário das Debêntures: R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor 
Nominal Unitário”); (d) Número de Séries da Emissão: 9 (nove) séries; (e) Quantidade de Debêntures: 
1.700.161 (um milhão e setecentas mil e cento e sessenta e uma) Debêntures, sendo: (i) 175.719 (cento 
e setenta e cinco mil e setecentas e dezenove) debêntures da primeira série; (ii) 175.719 (cento e setenta 
e cinco mil e setecentas e dezenove) debêntures da segunda série; (iii) 175.719 (cento e setenta e cinco 
mil e setecentas e dezenove) debêntures da terceira série; (iv) 168.668 (cento e sessenta e oito mil e 
seiscentas e sessenta e oito) debêntures da quarta série; (v) 168.667 (cento e sessenta e oito mil e 
seiscentas e sessenta e sete) debêntures da quinta série; (vi) 168.667 (cento e sessenta e oito mil e 
seiscentas e sessenta e sete) debêntures da sexta série; (vii) 222.334 (duzentas e vinte e duas mil e 
trezentas e trinta e quatro) debêntures da sétima série; (viii) 222.334 (duzentas e vinte e duas mil e 
trezentas e trinta e quatro) debêntures da oitava série; e (ix) 222.334 (duzentas e vinte e duas mil e 
trezentas e trinta e quatro) debêntures da nona série; (f) Conversibilidade, Tipo e Forma das Debêntures: 
simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nominativas e escriturais, sem emissão 
de cautelas e certificados; (g) Espécie das Debêntures: espécie quirografária, observadas, em todo caso, 
as garantias adicionais reais e fidejussórias descritas na alínea (s) abaixo, as quais poderão ser prestadas 
em garantia das Debêntures de uma ou mais séries da Emissão; (h) Destinação dos Recursos da 
Emissão: refinanciamento total ou parcial de dívidas contratadas pela Companhia perante o Banco 
Bradesco S.A. (ou suas afiliadas), bem como determinadas emissões em mercado de capitais, no âmbito 
de uma ou mais das seguintes operações: (i) totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição 
pública com esforços restritos, da Companhia, (ii) totalidade das debêntures da 1ª (primeira) série da 
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia adicional, em duas séries, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, e 
(iii) totalidade da dívida contratada nos termos da Cédula de Crédito Bancário emitida pela Companhia, 
em favor do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (sucedido pelo Banco Bradesco S.A.), em 28 de 
junho de 2016; (i) Data de Emissão das Debêntures: a ser definida na Escritura de Emissão, para todos 
os fins legais (“Data de Emissão”); (j) Prazo e Data de Vencimento das Debêntures: 84 (oitenta e quatro) 
meses a partir da Data de Emissão (ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures 
em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura 
de Emissão, “Data de Vencimento”); (k) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: não haverá; 
(l) Remuneração das Debêntures: juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede 
mundial de computadores (www.b3.com.br), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente 
a 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis (“Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, 
por dias úteis decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, desde a Primeira Data de 
Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente 
anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive); (m) Amortização do 
Valor Nominal Unitário: 9 (nove) parcelas semestrais e consecutivas, a partir do 36º (trigésimo sexto) 
mês contado da Data de Emissão (inclusive), conforme cronograma e percentuais previstos tabela abaixo 
(“Amortização”) (ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária ou de liquidação antecipada 
das Debêntures em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão, cada data, uma “Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário”): 
Data do Pagamento - % amortizado do saldo do Valor Nominal Unitário: 36º mês a partir da Data de 
Emissão (inclusive) - 10,0000%; 42º mês a partir da Data de Emissão (inclusive) - 8,3333%; 48º mês a 
partir da Data de Emissão (inclusive) - 9,0909%; 54º mês a partir da Data de Emissão (inclusive) - 
16,6667%; 60º mês a partir da Data de Emissão (inclusive) - 20,0000%; 66º mês a partir da Data de 
Emissão (inclusive) - 25,0000%; 72º mês a partir da Data de Emissão (inclusive) - 33,3333%; 78º mês 
a partir da Data de Emissão (inclusive) - 50,0000%; Data de Vencimento - 100,0000%. (n) Periodicidade 
de Pagamento da Remuneração: semestralmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro 
pagamento no 6º (sexto) mês a partir da Data de Emissão (inclusive) e o último na Data de Vencimento 
(ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária ou de liquidação antecipada das Debêntures 
em razão de resgate antecipado ou de vencimento antecipado, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, cada data, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (o) Prêmio das Debêntures: prêmio 
baseado na variação de lucro da ICP, tendo por referência o EBITDA da ICP (em bases consolidadas), 
correspondente a 10% do EBITDA da ICP excedente (considerando a diferença positiva entre seu EBITDA 
real, calculado de acordo com as demonstrações financeiras do respectivo período, e seu EBITDA 
projetado para tal período, a ser estabelecido na Escritura de Emissão), de acordo com a fórmula a ser 
prevista na Escritura de Emissão (“Prêmio”), o qual será pago pela Companhia anualmente, em prazo 
a ser indicado na Escritura de Emissão; (p) Depósito para Distribuição e Negociação das Debêntures: 
(i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado 
e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”), sendo a distribuição 
das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário 
por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, também administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo as Debêntures custodiadas eletronicamente e as negociações das Debêntures liquidadas 
financeiramente por meio da B3; (q) Colocação e Procedimento de Distribuição das Debêntures: oferta 
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476 e do contrato de 
distribuição a ser celebrado, dentre eventuais outras partes, entre as instituições financeiras integrantes 
do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”) contratadas para intermediar a 
Oferta Restrita, sendo uma delas a instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), e a Companhia 
(“Contrato de Distribuição” e, em conjunto com esta Escritura de Emissão e eventuais termos de 
remuneração relacionados, derivados, decorrentes ou mencionados em tais instrumentos, “Documentos 
Relacionados à Operação”), sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, 
a ser prestada pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária, e na proporção a ser definida 
no Contrato de Distribuição (“Garantia Firme”); (r) Forma de Subscrição e Integralização das Debêntures: 
subscrição dentro do período de distribuição previsto nos artigos 7-A e 8º da Instrução CVM 476 por 
Investidores Profissionais (nos termos do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539/2013) acessados 
pelos Coordenadores (“Subscritores Iniciais”), com integralização à vista, no ato da subscrição, em 
moeda corrente nacional, (i) pelo Valor Nominal Unitário, no caso da primeira subscrição e integralização 
das Debêntures da respectiva Série (indistintamente, “Primeira Data de Integralização”); ou (ii) pelo Valor 
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração da respectiva Série, calculada pro rata temporis, desde a 
Primeira Data de Integralização da respectiva Série até a respectiva data de integralização, no caso das 
demais datas de integralização, conforme o caso, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à 
B3; (s) Garantias: serão prestadas, no âmbito da Emissão, as seguintes garantias adicionais reais e 
fidejussórias em favor dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) de uma ou mais séries da Emissão 
(sendo certo que as condições de liberação, total ou parcial, de tais garantias previamente à liquidação 
integral das Debêntures de cada série, bem como sua complementação ou substituição por outras 
garantias prestadas por terceiros (ou pela Companhia, se assim aprovado pelos órgãos societários 
competentes), serão negociadas pela Diretoria da Companhia e deverão constar da Escritura de Emissão 
e dos respectivos instrumentos de constituição de tais garantias (“Contratos de Garantia”), conforme 
aplicável) (“Garantias”): (s.1) garantias fidejussórias, prestadas pela ICP, Intercement Trading e Inversiones 
Argentina S.L. (“ICT Argentina”), Intercement Trading e Inversiones S.A. (“ICT”), Intercement Trading e 
Inversiones Egipto S.L. (“ICT Egito”) e Caue Austria Holding GmbH (“Caue”, sendo as cinco entidades, 
em conjunto, “Intervenientes Garantidoras”), na forma de (i) fiança a ser outorgada na própria Escritura 
de Emissão, obrigando-se cada Interveniente Garantidora como fiadora e principal pagadora, solidariamente 
responsável entre si e com a Companhia, na forma do artigo 275 e seguintes, bem como do artigo 818 
e seguintes, da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil Brasileiro”), com renúncia expressa 
aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigo 
333, § único, 366, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos do Código Civil Brasileiro, e 130 e 794 
da Lei nº 13.105/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil Brasileiro”), e (i.2) contratos de 
garantia corporativas firmados pela ICT, ICT Argentina, ICT Egito e Caue de acordo com as respectivas 
leis dos seus países de constituição (sendo tais garantias fidejussórias, em conjunto, “Garantias 
Fidejussórias”); (g.2) garantias reais, da seguinte forma (e de forma compartilhada entre a Emissão e a 
Emissão ICP): (i) penhor a ser constituído de acordo com as leis argentinas sobre a totalidade das ações 
de emissão da Loma Negra Companía Industrial Argentina S.A. (“Loma Negra”) de titularidade direta ou 
indireta da ICP; e (ii) penhor a ser constituído de acordo com as leis espanholas sobre a totalidade das 
ações de emissão da ICT Argentina de titularidade direta ou indireta da ICP, correspondendo, na Data 
de Emissão, a 100% (cem por cento) do capital social da ICT Argentina (sendo as garantias indicadas 
nos itens (i) e (ii), em conjunto, “Garantia Adicional”); e (g.3) garantia sobre recursos decorrentes da 
venda de ativos operacionais, que deverão ser constituídas direta ou indiretamente pela Companhia 
e/ou pelas Intervenientes Garantidoras, conforme o caso (e de forma compartilhada entre a Emissão e 
a Emissão ICP), desde que não viole o limite de oneração permitida conforme previsto na escritura 
atualmente vigente dos Bonds (“Cap dos Bonds”), sobre a totalidade dos recursos líquidos (descontados 
tributos devidos nos termos da legislação aplicável) direta ou indiretamente recebidos pela Emissora 
e/ou pelas Intervenientes Garantidoras em decorrência da Venda de Ativos Operacionais (cuja definição 
será negociada pela Diretoria e constará da Escritura de Emissão) (“Recursos Líquidos da Venda de 
Ativos Operacionais”), bem como sobre a(s) conta(s) vinculada(s) a ser constituída(s) para recebimento 
de tais Recursos Líquidos da Venda de Ativos Operacionais (“Conta(s) Vinculada(s)”), nos termos a 
serem estabelecidos na Escritura de Emissão (“Garantia sobre Recursos decorrentes da Venda de Ativos 
Operacionais”); (t) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures: a qualquer momento a partir da 
Primeira Data de Integralização, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da 
anuência dos Debenturistas, observados os demais termos a serem definidos na Escritura de Emissão, 
realizar o resgate antecipado facultativo (i) das Debêntures das séries que não contem com a Garantia 
Adicional, podendo tal resgate ser endereçado a uma ou mais séries que não contem com a Garantia 
Adicional da Emissão, desde que tal resgate seja da totalidade da(s) série(s) em questão, ou (ii) das 
Debêntures das séries que contem com a Garantia Adicional, devendo tal resgate obrigatoriamente 
abarcar (a) a totalidade das séries com Garantia Adicional da Emissão (podendo abarcar, ainda, uma 
ou mais séries da Emissão que não contem com a Garantia Adicional, observados os temos do item (i) 
acima) e (b) a totalidade das séries que contem com garantia adicional no âmbito da Emissão ICP (em 
qualquer dos casos, “Resgate Antecipado Facultativo”), por meio do envio de comunicação prévia aos 
Debenturistas e mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de 
Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme 
o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (exclusive), bem como de eventuais Encargos 
Moratórios (se houver), e ainda de prêmio de resgate, correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos 
por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, sobre o valor 
resgatado, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre a data do Resgate Antecipado 
Facultativo e a Data de Vencimento, de acordo com a metodologia de cálculo a ser prevista na Escritura 
de Emissão. As Debêntures resgatadas pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão deverão 
ser obrigatoriamente canceladas pela Companhia. Não será permitido o resgate parcial das Debêntures 
de uma mesma série da Emissão; (u) Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures: a qualquer 
momento a partir da Primeira Data de Integralização, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e 
independentemente da anuência dos Debenturistas, observados os demais termos a serem definidos 
na Escritura de Emissão, realizar a amortização extraordinária antecipada de até 98% (noventa e oito 
por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures (i) das Debêntures das séries que não contem com 
a Garantia Adicional, podendo tal amortização ser endereçada a uma ou mais séries que não contem 
com a Garantia Adicional da Emissão, desde que tal amortização seja da totalidade da(s) série(s) em 
questão, ou (ii) das Debêntures das séries que contem com a Garantia Adicional, devendo tal amortização 
obrigatoriamente abarcar (a) a totalidade das séries com Garantia Adicional da Emissão (podendo 
abarcar, ainda, uma ou mais séries da Emissão que não contem com a Garantia Adicional, observados 
os temos do item (i) acima) e (b) a totalidade das séries que contem com garantia adicional no âmbito 
da Emissão ICP, observado que qualquer amortização deverá ser realizada proporcionalmente entre as 
Debêntures e as Debêntures ICP, com base em seus respectivos valores nominais unitários (em qualquer 
dos casos, “Amortização Extraordinária Facultativa”), por meio do envio de comunicação prévia aos 
Debenturistas e mediante o pagamento da parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada, acrescida da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior (inclusive), conforme o caso, até a data da Amortização Extraordinária Facultativa (exclusive), 
bem como de eventuais Encargos Moratórios (se houver), e ainda de prêmio de amortização, correspondente 

a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis, sobre o valor amortizado, considerando a quantidade de dias úteis a transcorrer entre 
a data da Amortização Extraordinária Facultativa e a Data de Vencimento, de acordo com a metodologia 
de cálculo a ser prevista na Escritura de Emissão; (v) Resgate Antecipado Total Obrigatório e Amortização 
Extraordinária Obrigatória das Debêntures: na ocorrência de qualquer uma das hipóteses a seguir (sendo 
certo que os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações e exceções em 
relação a tais eventos serão negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e previstos na Escritura 
de Emissão), a qualquer momento a partir da Primeira Data de Integralização, a Companhia ficará 
obrigada a realizar o resgate antecipado total das Debêntures (de todas as Séries) (e a ICP ficará obrigada 
a realizar o resgate antecipado total das debêntures emitidas no âmbito da Emissão ICP) ou a amortização 
extraordinária antecipada de até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(de todas as Séries) (e a ICP ficará obrigada a realizar a amortização extraordinária antecipada de até 
98% (noventa e oito por cento) do valor nominal unitário das debêntures de todas as séries da Emissão 
ICP, observada a Proporção da Amortização Extraordinária) (“Resgate Antecipado Total Obrigatório” ou 
“Amortização Extraordinária Obrigatória”, conforme o caso), por meio do envio de comunicação prévia 
aos Debenturistas e mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
ou da parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido 
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo 
Resgate Antecipado Total Obrigatório ou Amortização Extraordinária Obrigatória (exclusive), conforme 
o caso, e ainda de eventuais Encargos Moratórios (se houver), sem qualquer prêmio de resgate ou 
amortização: (i) Venda de Ativos Operacionais; (ii) venda, alienação e/ou transferência, direta ou indireta, 
de quaisquer das ações de emissão da Loma Negra, detidas direta ou indiretamente pela ICP; (iii) caso 
o EBITDA da ICP (em bases consolidadas) exceda ao menos 100% (cem por cento) do EBITDA da ICP 
projetado, a ser estabelecido na Escritura de Emissão, em medições semestrais; (iv) não prorrogação 
ou refinanciamento, até 31/05/2024, da data de vencimento dos 5.750% Senior Notes due 2024, no valor 
de US$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de dólares americanos), emitidos pela Cimpor 
Financial Operations B.V. (“Bonds”) para uma data posterior à Data de Vencimento; (v) captação de 
recursos mediante contratação direta ou emissão de novos títulos e/ou valores mobiliários representativos 
de dívida no Brasil ou no exterior (incluindo bonds e/ou debêntures, abrangendo também eventual 
exchange offer) para a liquidação dos Bonds, com sobejo de recursos líquidos após a liquidação financeira 
de tal nova captação de recursos; ou (vi) captação de recursos mediante contratação direta ou emissão 
de novos títulos e/ou valores mobiliários representativos de dívida no Brasil ou no exterior (incluindo 
bonds e/ou debêntures, abrangendo também eventual exchange offer) para a liquidação de outras dívidas 
da Companhia ou das demais entidades de seu Grupo Econômico (entendendo-se por “Grupo Econômico” 
a Companhia, as Intervenientes Garantidoras, a Loma Negra, as demais sociedades do segmento de 
cimento/concreto direta ou indiretamente sujeitas ao controle exclusivo (não compartilhado) da ICP 
(sendo estas, “Sociedades Relevantes”) e, ainda, as demais sociedades direta ou indiretamente controladas 
pela ICP que sejam detentoras diretas ou indiretas das usinas geradoras de energia de BAESA, Machadinho 
e Estreito, e/ou que sejam operacionais e atuem na África do Sul, Moçambique ou Egito), com sobejo 
de recursos líquidos após a liquidação financeira de tal nova captação de recursos; (w) Resgate Antecipado 
Total Obrigatório das Debêntures com Garantia Adicional: na ocorrência de qualquer uma das hipóteses 
a seguir (sendo certo que os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações 
e exceções em relação a tais eventos serão negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e 
previstos na Escritura de Emissão), a qualquer momento a partir da Primeira Data de Integralização, a 
Companhia ficará obrigada a realizar o resgate antecipado total das Debêntures de todas as séries que 
contem com a Garantia Adicional, por meio do envio de comunicação prévia aos Debenturistas e mediante 
o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, ou da parcela do Valor 
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate ou 
amortização (exclusive), conforme o caso, e ainda de eventuais Encargos Moratórios (se houver), sem 
qualquer prêmio de resgate ou amortização: (i) caso o Cap dos Bonds seja de qualquer forma reduzido; 
(ii) fechamento do capital social de Loma Negra, ou caso as ações de emissão da Loma Negra deixem 
de ser negociadas em bolsa de valores; (iii) alteração de direitos relativos às ações da Loma Negra de 
forma a prejudicar a Garantia Adicional; ou (iv) caso o governo argentino e/ou qualquer autoridade 
governamental edite qualquer determinação, norma, lei, decreto e/ou tome ação ou medida de qualquer 
espécie que, de qualquer forma, impacte negativamente a Garantia Adicional sem que seja realizada 
substituição ou o reforço de garantias; (x) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debêntures: a 
qualquer momento a partir da Primeira Data de Integralização, a Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, observados os demais termos a serem definidos na Escritura de Emissão, realizar oferta facultativa 
de resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures aderentes, 
que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a 
todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares (“Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado”), observado que uma Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
somente poderá ser realizada caso a ICP realize, no âmbito da Emissão ICP, oferta facultativa de resgate 
antecipado equivalente à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado então proposta, por meio do envio 
de comunicação prévia a todos os Debenturistas e mediante o pagamento, aos Debenturistas que 
optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, do Valor Nominal Unitário ou do saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis 
desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive), bem como de eventuais 
Encargos Moratórios (se houver), e ainda de prêmio de resgate, caso exista, o qual não poderá ser 
negativo (sendo certo que qualquer prêmio de resgate em valor superior ao prêmio de resgate previsto 
para o Resgate Antecipado Facultativo dependerá de aprovação dos órgãos societários da Companhia 
competentes). A Oferta Facultativa de Resgate Antecipado poderá ou não ser condicionada à adesão 
de determinado número mínimo de Debêntures, a exclusivo critério da Companhia; (y) Repactuação das 
Debêntures: não haverá; (z) Aquisição Facultativa das Debêntures: a qualquer tempo e a seu exclusivo 
critério, conforme o disposto no artigo 55, parágrafo 3º e incisos I e II, da Lei das Sociedades por Ações, 
e observadas as regras aplicáveis expedidas pela CVM, em especial a Instrução da CVM nº 620/2020, 
conforme alterada, e a Instrução CVM 476; (aa) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às 
Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se os procedimentos adotados (i) pela B3, para 
as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) pelo Escriturador, para as Debêntures não 
custodiadas eletronicamente na B3; (bb) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração das 
Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, 
os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória e não compensatória de 2% (dois por cento) 
sobre o valor devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento pecuniário até a data 
do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante assim devido, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas 
incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); (cc) Vencimento Antecipado das Debêntures: em razão 
da ocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei e/ou descritos a seguir (sendo certo que a 
qualificação (automático ou não automático), prazos de curas, limites e/ou valores mínimos (thresholds), 
especificações, ressalvas e/ou exceções em relação a tais eventos serão negociados e definidos pela 
Diretoria da Companhia e previstos na Escritura de Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, os termos 
ali previstos): (i) descumprimento, pela Companhia, de quaisquer de suas obrigações pecuniárias 
assumidas perante os Debenturistas e/ou Coordenadores nos Documentos Relacionados à Operação; 
(ii) descumprimento, pela Companhia ou por qualquer das Intervenientes Garantidoras, de quaisquer de 
suas obrigações não pecuniárias assumidas na Escritura de Emissão ou em qualquer dos Contratos de 
Garantia; (iii) descumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias ou não pecuniárias assumidas na 
Escritura de Emissão ICP (conforme definido abaixo); (iv) decretação de vencimento antecipado das 
Debêntures ICP; (v) inadimplemento pecuniário ou decretação de vencimento antecipado de qualquer 
operação financeira contratada pela Companhia, pelas Intervenientes Garantidoras e/ou pelas demais 
Sociedades Relevantes; (vi) alteração do controle (nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por 
Ações) da Companhia, de qualquer das Intervenientes Garantidoras e/ou da Loma Negra e/ou de qualquer 
das demais Sociedades Relevantes; (vii) eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
liquidação, dissolução ou extinção da Companhia, de qualquer das Intervenientes Garantidoras, da Loma 
Negra e/ou de qualquer das demais Sociedades Relevantes, ou ainda de qualquer das controladoras 
diretas ou indiretas da Companhia; (viii) transformação do tipo societário da Companhia nos termos dos 
artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) emissão de novas ações, cisão, incorporação 
(inclusive incorporação de ações), fusão, venda ou transferência de participação, ou qualquer outra forma 
de reorganização societária da Companhia, de quaisquer das Intervenientes Garantidoras, da Loma 
Negra e/ou de quaisquer das demais Sociedades Relevantes; (x) caso as declarações realizadas pela 
Companhia e/ou por qualquer das Intervenientes Garantidoras na Escritura de Emissão ou nas Garantias 
sejam comprovadamente falsas, ou sejam enganosas, incorretas, incompletas ou inconsistentes; 
(xi) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência, pela Companhia e/ou por qualquer 
das Intervenientes Garantidoras, no todo ou em parte, de qualquer obrigação relacionada à presente 
Escritura de Emissão e/ou às Garantias; (xii) caso a Companhia, qualquer entidade do Grupo Econômico 
ou partes relacionadas a quaisquer delas, tome qualquer medida ou ação que vise à invalidade, nulidade, 
suspensão, revogação, ineficácia, perda de caráter vinculante ou inexequibilidade da Escritura de Emissão 
e/ou de qualquer das Garantias; (xiii) invalidade, nulidade, suspensão, revogação, ineficácia, perda de 
caráter vinculante ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou de qualquer das Garantias em 
razão de medidas tomadas por quaisquer terceiros, conforme decisão cujos efeitos não tenham sido 
suspensos judicialmente dentro do prazo legal; (xiv) pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio 
ou qualquer outra participação no lucro pela ICP ou qualquer outra sociedade que a substitua como 
holding que concentre os negócios de cimento/concreto das Sociedades Relevantes; (xv) alteração do 
exercício social da Companhia, de qualquer das Intervenientes Garantidoras, da Loma Negra e/ou de 
quaisquer das demais Sociedades Relevantes; (xvi) redução de capital da Companhia, da Loma Negra 
e/ou da ICP, bem como de qualquer sociedade que substitua a ICP como holding que concentre os 
negócios de cimento/concreto das Sociedades Relevantes, sem a prévia anuência dos Debenturistas; 
(xvii) se a Companhia, qualquer das Intervenientes Garantidoras e/ou quaisquer das demais Sociedades 
Relevantes sofrer protestos de título(s); (xviii) existência de decisão judicial e/ou arbitral, transitadas em 
julgado, contra a Companhia, qualquer das Intervenientes Garantidoras e/ou quaisquer demais Sociedades 
Relevantes, no Brasil ou no exterior, que imponha obrigação de pagar; (xix) ato de qualquer autoridade 
governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo 
adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos, propriedade ou das ações do 
capital social da Companhia, de qualquer das Intervenientes Garantidoras e/ou de suas controladas 
exclusivas (controle não compartilhado) e/ou de Loma Negra; (xxi) descumprimento dos covenants 
financeiros a serem previstos na Escritura de Emissão; (xxii) caso a Companhia e/ou qualquer das 
Intervenientes Garantidoras contraia novos empréstimos, celebre novas operações de financiamento ou 
operações de leasing financeiro, ou emita novos títulos e valores mobiliários representativos de dívida; 
(xxiii) caso, em relação a qualquer endividamento existente da Companhia ou de qualquer das Intervenientes 
Garantidoras, seja (1) realizado qualquer ajuste na remuneração em valor superior ao previsto na Escritura 
de Emissão, (2) conferida qualquer preferência ou antecipação no pagamento, (3) realizado o seu resgate 
antecipado ou a sua recompra ou amortização em prazo anterior ao previsto na Escritura de Emissão 
(observadas as disposições da Escritura de Emissão), e/ou (4) verificado a existência de qualquer 
garantia, real ou pessoal; e (xiv) arresto, sequestro ou penhora da totalidade ou parte substancial dos 
ativos da Companhia, de qualquer das Intervenientes Garantidoras, da Loma Negra e/ou quaisquer das 
Sociedades Relevantes; e (dd) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas 
relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão; (II) aprovar a 
prestação, pela Companhia em favor dos titulares das Debêntures ICP, por todo o prazo de vigência das 
Debêntures ICP, da Fiança, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se a Companhia, bem como 
seus sucessores a qualquer título, solidariamente como fiadora e principal pagadora de todas e quaisquer 
obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou a serem assumidas pela 
Companhia no âmbito da Emissão ICP, renunciando expressamente a Companhia aos benefícios de 
ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigo 333, § único, 366, 
827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos do Código Civil Brasileiro, e 130 e 794 do Código de 
Processo Civil Brasileiro. Os termos e condições da Emissão ICP e das Debêntures ICP serão detalhados 
e regulados por meio da respectiva escritura de emissão das Debêntures ICP (“Escritura de Emissão 
ICP”), sendo que, exceto pelo valor total da Emissão ICP, no valor de R$ 2.976.666.000,00 (dois bilhões 
e novecentos e setenta e seis milhões e seiscentos e sessenta e seis mil reais) na Data de Emissão, e 
pela quantidade de Debêntures ICP a serem emitidas, qual seja, 2.976.666 (dois milhões e novecentas 
e setenta e seis mil e seiscentas e sessenta e seis) Debêntures, as demais principais características e 
condições da Emissão ICP e das Debêntures ICP, incluindo valor nominal unitário, datas de emissão, 
pagamento e vencimento, remuneração, amortização programada, prêmio, resgate antecipado e 
amortização extraordinária, encargos moratórios e vencimento antecipado, serão substancialmente os 
mesmos da Emissão e das Debêntures; (III) aprovar a prestação, pela Companhia em favor dos titulares 
das Debêntures e das Debêntures ICP, conforme o caso, por todo o prazo de vigência das Debêntures 
e das Debêntures ICP, desde que não viole o Cap dos Bonds, da Garantia sobre Recursos Líquidos da 
Venda de Ativos Operacionais, a ser constituída na forma de garantia fiduciária (ou, caso seja aceitável 
pelos Debenturistas, garantia similar permitida conforme a legislação aplicável) sobre a totalidade dos 
Recursos Líquidos da Venda de Ativos Operacionais futuros de titularidade da Companhia, bem como 
sobre a(s) Conta(s) Vinculada(s) de titularidade da Companhia; (IV) autorizar a diretoria da Companhia, 
ou seus procuradores, a praticar(em) todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da 
Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como à prestação da Fiança e da Garantia sobre Recursos Líquidos 
da Venda de Ativos Operacionais, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação dos Coordenadores 
e demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita (incluindo para fins de 
constituição da Garantia sobre Recursos Líquidos da Venda de Ativos Operacionais), tais como os 
assessores legais, o agente fiduciário, o banco liquidante das Debêntures, Escriturador e a B3, dentre 
outros, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do 
serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; (b) a 
discussão, negociação e definição dos termos e condições (especialmente obrigações, declarações, 
índices financeiros, e a qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, 
ressalvas e/ou exceções às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures), bem como a celebração, 
da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, dos Contratos de Garantia, da Escritura de Emissão 
ICP e do(s) instrumento(s) que formalizará(ão) a Garantia sobre Recursos Líquidos da Venda de Ativos 
Operacionais, bem como de seus eventuais aditamentos; e (c) a discussão, negociação e definição dos 
termos e condições, bem como a celebração e/ou assinatura, de todos e quaisquer outros instrumentos, 
contratos, acordos, requerimentos, formulários, declarações e/ou documentos pertinentes à realização 
da Emissão e/ou da Oferta Restrita (incluindo relativos a todas e quaisquer garantias a serem prestadas 
no âmbito da Emissão), bem como à prestação da Fiança e da Garantia sobre Recursos Líquidos da 
Venda de Ativos Operacionais, observado o disposto nas deliberações acima. (V) ratificar todos e 
quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para a realização 
da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo a contratação dos prestadores de serviços da Oferta 
Restrita, bem como para a prestação da Fiança e da Garantia sobre Recursos Líquidos da Venda de 
Ativos Operacionais. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Franklin Feder - Presidente; Luiz 
Augusto Klecz - Secretário. Acionistas presentes: Caue Austria Holding GmbH (p.procurador) e InterCement 
Trading e Inversiones, S.A. (p.procurador). São Paulo, 04 de junho de 2020. CONFERE COM ORIGINAL 
LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. Franklin Feder - Presidente; Luiz Augusto Klecz - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 1104936-31.2015.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) espolio
de Antonio Fernandes Villas Boas e Maria Vieira Villas Boas, rep Angelica Vieira Villas Boas Salles, ou quem
no imóvel residir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Sidijene Cássia Venâncio Barbosa e Edilson Carvalho Barbosa ajuizaram ação
de USUCAPIÃO, requer-se a titularidade de dominio do imovel localizado na R Joao Maria Silveira Marques,
35, Sao Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de
20 (vinte) dias. 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 18 de outubro de 2019. 06 e 09/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0020864-55.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Bo Young Sung, RG W166073, CPF 089.346.598-40,
que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 23.092,43 (abril/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2020.  06 e 09.06

Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ/ME nº 29.197.194/0001-49 - NIRE 35.300.510.925

Anúncio de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Brasilwood Terras Florestais S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 2300, 4º andar, sala 04, CEP
01418-200, em 15 de junho de 2020, às 12:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovar as contas da administração, o
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios fiscais encerrados em 31 de dezembro de 2017,
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; b) consignar a renúncia do Sr. Pablo de Campos Ferreira ao cargo de Diretor sem designação
específica da Companhia; c) aprovar a alteração do capítulo do Estatuto Social referente à administração Companhia; d) eleger os administradores
da Companhia para mandatos a encerrar-se em 2 (dois) anos contados da data de suas eleições, de acordo com o previsto no Estatuto Social;
e e) autorizar os administradores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e praticarem todos os atos que venham a
ser necessários para a implementação dos atos aprovados.  Instruções Gerais: Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 ano e a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação
completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por
procurador que seja advogado ou, acionista ou administrador da Companhia (artigo 126, §1º da Lei das S.A. e artigo 654, §1º e §2º do Código Civil).
Nos termos do artigo 135, §3º da Lei da S.A., os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas estão à disposição dos
acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 de junho de 2020.  Alessandro Pellegrini e Valentim Augusto Colombo - Diretores.

Agro Pecuária Boa Vista S.A.
CNPJ/MF nº 43.975.838/0001-03 - NIRE nº 35.300.011.503

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Agro Pecuária Boa Vista S.A. (“Companhia”) convida seus acionistas para a Assembleia Geral Ordi-
nária, a ser realizada em sua sede social, localizada na Fazenda Santa Cruz, no município de Améri-
co Brasiliense/SP, no dia 15.06.2020, às 8 horas. Ordem do dia: (1) Contas dos administradores, as 

-

 
Diretor Presidente.                                                                                 (05,06,09)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001682-71.2017.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina
Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz saber a COMERCIO VAZ SOLUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ/MF n° 67.557.330/0001-53 e WAGNER BERNARDINO DA SILVA JUNIOR, CPF/MF nº
254.451.968-10, que BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 84.820,24 (oitenta e quatro mil oitocentos e vinte reais e vinte e quatro
centavos). Estando os executados em local ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetue o pagamento
da dívida, no prazo de 03 (três) dias, a fluir após os 20(vinte) dias supra, caso em que os honorários serão
reduzidos pela metade; sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora; intime-se do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo
reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer
o pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para
oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
05 de maio de 2020.

TELMEX DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF 02.667.694/0001-40 - NIRE 35.300.183.835

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 14 de Abril de 2020
1 - Data, Horário e Local: 14 de abril de 2020, às 13:00 horas, na sede da Companhia, situada na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos  Ingleses, nº 600, 12º andar. 2 - Convocação: 
Face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
foram  dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 
3 - Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante 
do “Livro de Presença de Acionistas”. 4 - Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Catalão 
Cardoso, representante da acionista Claro S.A., que convidou o Sr.  André Santos Correia para atuar 
como secretário. 5 - Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019; e Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração global dos administradores da 
Companhia para o exercício de 2020. 6 - Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, 
por unanimidade e sem ressalvas, das acionistas presentes à Assembleia: 6.1. Foi autorizada a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão 
das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§1º e 2º do artigo 
130, da Lei nº 6.404/76. 6.2. Foi aprovada a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do 
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 
Financeiras, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos as acionistas presentes. 
6.3. Assembleia Geral Ordinária: (i) Os Senhores acionistas aprovaram as contas dos Administradores, 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, publicados no Jornal O Dia SP e no Diário Oficial Empresarial de São 
Paulo, ambos na edição de 25 de março de 2020. (ii) Os Senhores Acionistas aprovaram a proposta 
de absorção do prejuízo líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de 
R$18.511.148,19 (dezoito milhões, quinhentos e onze mil, cento e quarenta e oito reais e dezenove 
centavos), à conta de Reserva de Lucros a Realizar. 6.4. Assembleia Geral Extraordinária: (i) Os 
Senhores Acionistas aprovaram a proposta de fixação da remuneração global dos administradores 
para o exercício de 2020 no valor de até R$35.448,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e 
 quarenta e oito  reais). 7 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes. Assinaturas: A) Mesa: Roberto Catalão Cardoso, Presidente; André Santos Correia, 
Secretário. B) Acionistas Presentes: Claro S.A. representada pelo Diretor, Sr. Roberto Catalão Cardoso 
e José Formoso Martínez. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São 
Paulo-SP, 14 de Abril de 2020. André Santos Correia - Secretário. JUCESP nº 166.404/20-2 em 
26/05/2020. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária Geral.

VIPASA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF 61.648.655/0001-65 - NIRE 35.300.013.727 - Companhia Fechada - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas para a realização da AGO/E que será realizada às 10h do dia 16/06/2020, 
de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, sem prejuízo do uso do boletim de 
voto a distância como meio para exercício do direito de voto, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2019, em especial a 
distribuição de dividendos; (c) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração 
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (e) Pagamento de gratificação aos membros da Diretoria; e 
(f) reversão das reservas de contingências e de lucros para absorção de prejuízos. Para participarem virtualmente 
da Assembleia por meio da plataforma eletrônica Zoom os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais 
ou procuradores, deverão enviar solicitação, para o endereço eletrônico vipasa@shoppingcenter3.com.br, até 
às 18h do dia 12/06/2020, A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, 
de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá à Assembleia, incluindo os nomes completos 
e os CPF ou CNPJ de ambos (conforme o caso), além de telefone e endereço de e-mail do solicitante, bem como 
cópia simples de todos os documentos necessários para permitir a participação do acionista na Assembleia. SP, 
06/06/2020. Fernando José Garcia (Diretor-Secretário) e Dani Glikmanas (Diretor-Superintendente).

Prejuízo antes do resultado financeiro (40.111) (17.080)
Resultado financeiro 7.048 9.745

Prejuízo antes do I.R. e contribuição social (33.063) (7.335)
Prejuizo do exercicio (33.063) (7.335)

2019 2018
Prejuízo do exercício (33.063) (7.335)

Ajustes de conversão – 68.356
Ganhos e perdas atuariais, líquidos (4.357) (6.192)

Resultado abrangente do exercício (37.420) 54.829

THE LYCRA COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TÊXTIL LTDA.
CNPJ/MF nº 00.021.096/0005-06

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ativo 2019 2018
Circulante 232.316 254.824

Caixa e equivalentes de caixa 39.736 17.027
Aplicações Financeiras 674 637
Contas a receber de clientes 65.809 52.998
Contas a receber de partes relacionadas 15.290 21.508
Estoques 89.915 129.751
Impostos a recuperar circulante 15.803 25.618
Outros Créditos circulante 5.089 7.285

Não circulante 645.047 661.818
Depósitos judiciais 2.208 2.835
Impostos a recuperar não circulante 21.462 37.317
Outros Créditos não circulante 516 374
Contas a receber de partes relacionadas 74.714 46.500
Imobilizado 544.933 574.110
Intangível 486 682
Ativo de direito de uso 728 –

Total do Ativo 877.363 916.642

CARLOS HORACIO BIBI - REPRESENTANTE LEGAL - CPF: 233.462.368-70          ALESSANDRA BARBOSA - CONTADORA - CRC SP-247571/O-5

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 50.023 56.890

Fornecedores 19.621 35.279
Contas a pagar a partes relacionadas 16.754 8.939
Salários e contribuições sociais a pagar 9.389 10.231
Impostos a pagar 122 105
Outras Obrigações - Circulante 2.021 1.252
Provisões diversas circulante 2.116 1.084

Não circulante 20.387 15.379
Provisão para processos judiciais 7.262 7.502
Obrigações atuariais 12.817 7.877
Outras obrigações - não circulante 308 –

Total do Passivo 70.410 72.269
Patrimônio liquido 806.953 844.373

Capital social 911.523 911.523
Ajustes acumulados de conversão 360.007 360.007
Outros resultados abrangentes (3.717) 640
Prejuízos acumulados (460.860) (427.797)

Total do passivo e do patrimônio líquido 877.363 916.642

2019 2018
Receita operacional líquida 364.353 344.507
Custo dos produtos vendidos (347.005) (310.527)
Lucro bruto 17.348 33.980
Receitas (despesas) operacionais

Com vendas (25.308) (27.553)
Gerais e administrativas (32.945) (32.117)
Outras despesas operacionais, líquidas 794 8.610

(57.459) (51.060)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuizo do exercício (33.063) (7.335)
Ajustes para conciliar o resultado
 ao caixa aplicado nas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 35.115 34.668
Perda na baixa de ativo imobilizado 2 704
Provisão para estoques 5.664 9.406
Constituição de provisão para

créditos de liquidação duvidosa 69 54
Constituição de provisão para contingências 3.323 420

Variações nos ativos e passivos operacionais:
Estoques 40.065 (17.923)
Contas a receber de clientes (12.880) 1.970
Contas a receber de parte relacionadas,
 líquidas das contas a pagar 14.033 (23.665)
Impostos a recuperar 25.670 11.561
Depósitos judiciais 627 (319)
Outros ativos 2.054 (500)

Capital
Social

Ajustes acumulados
de conversão

Outros resultados
abrangentes

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 911.523 291.651 6.832 (420.462) 789.544
Ajustes de conversão – 68.356 – – 68.356
Ganhos e perdas atuariais, líquidos – – (6.192) – (6.192)
Prejuizo do exercício – – – (7.335) (7.335)

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 911.523 360.007 640 (427.797) 844.373
Ganhos e perdas atuariais, líquidos – – (4.357) – (4.357)
Prejuizo do exercício – – – (33.063) (33.063)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 911.523 360.007 (3.717) (460.860) 806.953

Fornecedores (15.658) (2.465)
Salários e contribuições sociais a pagar (842) (361)
Impostos a pagar 17 26
Obrigações atuariais 583 (369)
Realização da provisão de estoque por venda (5.893) (10.484)
Baixa de título por reconhecimento de perda – (492)
Pagamento de contingência (3.563) (2.078)
Outras obrigações e provisões diversas 2.109 1.818

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 57.432 (5.364)
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisições de imobilizado (6.472) (4.423)
Empréstimos Cedidos a Partes Relacionadas (28.214) (46.500)
Aplicação em Investimentos restritos (37) (637)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (34.723) (51.560)
Efeitos de conversão sobre caixa e equivalente de caixa – 616
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 22.709 (56.308)
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 17.027 73.335
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa 39.736 17.027

LAM Vias Participações e Concessões S.A. - CNPJ/MF nº 29.206.383/0001-30
NIRE nº 3530051100-0 - Companhia Fechada

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da Lam Vias Participações e Concessões S.A. (“Companhia”) 
que se encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco 
B, 4º andar, sala 2, 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.
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Ipiranga Bioenergia Iacanga S.A.
CNPJ 25.206.734/0001-52

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios sociais findos em 31/03/2020 e 2019. Iacanga/SP, 05/06/20. A Diretoria

Diretoria: Leopoldo Tittoto, Matheus Mazza Tittoto, Cristiano Mazza Tittoto,  Luiz Cunali Defilippi Filho, Vitor Titoto e Bernardo Titoto
Claudinei Aparecido Pereira - Contador - CRC 1SP250872/O-0

“O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras com as notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa”

Balanços patrimoniais 2020 2019

Ativo/Circulante 56.332 49.211

 Caixa e equivalentes de caixa 53.798 46.902

 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 2.439 2.198

 Impostos a recuperar 95 111

Não circulante 29.266 30.899

 Impostos a recuperar 5 7

5 7

 Imobilizado 29.261 30.892

Total do ativo 85.598 80.110

Balanços patrimoniais 2020 2019
Passivo/Circulante 4.205 3.539
 Fornecedores e outras contas a pagar 1.217 753
 Salários e férias a pagar 30 27
 Impostos e contribuições a recolher 163 253
 Imposto de renda e contribuição social a recolher 474 319
 Dividendos a pagar 2.319 2.187
Não circulante 1.245 1.290
 Passivo fiscal diferido 1.245 1.290
Patrimônio líquido 80.148 75.281
 Capital social 28.132 28.132
 Reservas de lucros 49.599 44.644
 Ajuste de avaliação patrimonial 2.417 2.505
Total do passivo 5.450 4.829
Total do passivo e patrimônio líquido 85.598 80.110

Demonstrações de resultados 2020 2019
Receita operacional líquida 73.091 63.025
Custo dos produtos vendidos (23.033) (16.006)
Lucro bruto 50.058 47.019
 Despesas administrativas e gerais (42) (82)
 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (189) (72)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras líquidas e impostos 49.827 46.865
 Receitas financeiras 1.907 1.762
 Despesas financeiras – (1)
Resultado financeiro líquido 1.907 1.761
Resultado antes dos impostos 51.734 48.626
Imposto de renda e contribuição social correntes (2.961) (2.622)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 45 40

(2.916) (2.582)
Resultado do exercício 48.818 46.044

Demonstrações de resultados abrangentes 2020 2019
Resultado do exercício 48.818 46.044
Resultado abrangente total 48.818 46.044

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
 Resultado do exercício 48.818 46.044
Ajustado por: Depreciação e amortização 2.815 2.380
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (45) (40)
 Imposto de renda e contribuição social correntes 2.961 2.622
 Variação dos ativos e passivos
 Contas a receber de clientes e outros recebíveis (241) (619)
 Impostos a recuperar 18 (11)
 Fornecedores e outras contas a pagar 464 318
 Salários e férias a pagar 5 (3)
 Impostos e contribuições a recolher (91) 2.446
 Imposto de renda e contribuição social pagos (2.806) (4.823)
Caixa líquido originado das atividades 
 operacionais 51.898 48.314
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
 Aquisição de imobilizado (1.183) (1.892)
Caixa líquido aplicado atividades de
  investimentos (1.183) (1.892)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
 Dividendos pagos (43.819) (13.530)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 de financiamentos (43.819) (13.530)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 6.896 32.892
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 46.902 14.010
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 53.798 46.902
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 6.896 32.892

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reservas de lucros Ajuste de

Capital Retenção avaliação Lucros Total do patri-
social Legal de lucros patrimonial acumulados mônio líquido

Saldos em 31 de março de 2018 28.132 710 12.855 2.582 – 44.279
Distribuição de dividendos conforme AGO de 01 de junho de 2018 – – (12.855) – – (12.855)
Realização do custo atribuído – – – (77) 77 –
Resultado do exercício – – – – 46.044 46.044
Destinações: Reserva legal – 2.302 – – (2.302) –
 Distribuição de dividendos – – – – (2.187) (2.187)
 Reserva de lucros – – 41.632 – (41.632) –
Saldos em 31 de março de 2019 28.132 3.012 41.632 2.505 – 75.281
Distribuição de dividendos conforme AGO/AGE de 27 de maio de 2019 – – (41.632) – – (41.632)
Realização do custo atribuído – – – (88) 88 –
Resultado do exercício – – – – 48.818 48.818
Destinações: Reserva legal – 2.441 – – (2.441) –
 Distribuição de dividendos – – – – (2.319) (2.319)
 Reserva de lucros – – 44.146 – (44.146) –
Saldos em 31 de março de 2020 28.132 5.453 44.146 2.417 – 80.148

A DIRETORIA
CONTADOR: Marco Aurelio Rogerio Franco - CRC 1SP 127276/O-5

Demonstrações dos  Controladora Consolidado
 fl uxos de caixa 2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa proveniente das operações
Lucro do exercício antes dos impostos 3.729 618 4.997 855
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com 
 recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação - - 3.585 3.551
Amortização - - 2.232 2.072
Custo líquido na baixa do imobilizado - - 581 3.329
Amortização de direito de uso - - 2.409 -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - - 1.253 1.289
Equivalência patrimonial (3.803) (711) - -
Provisão para perdas com estoques - - 3.104 1.622
Provisão para demandas 
 judiciais - líquida de reversões - - 278 196
Juros sobre empréstimos - - 1.188 (2.079)
Juros sobre arrendamentos - - 2.089 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 2.100 791
Outros - (1) - -
Redução (aumento) nos ativos
Clientes - - (4.096) 1.600
Estoques - - (7.046) (2.887)
Impostos a recuperar (1) (2) 2.022 677
Outros créditos e valores - - (559) (737)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 6 7 (404) 4.304

Southern Cross Investimentos S.A. - CNPJ/MF nº 11.074.641/0001-07
Demonstrações Financeiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 204 275 82.723 77.394
Caixa e equivalentes de caixa 182 254 11.319 8.435
Títulos e valores mobiliários - - 296 799
Clientes - - 41.274 39.634
Estoques - - 20.780 16.838
IR e CS à recuperar 19 20 - -
Impostos a recuperar 3 1 5.766 8.433
Outros ativos - - 1.539 2.121
Despesas antecipadas - - 1.749 1.134
Não circulante 180.899 177.096 205.183 177.445
Clientes - - 1.546 343
Impostos a recuperar - - 5.083 4.438
Outros ativos - - 526 -
Depósitos e cauções - - 10 10
Impostos diferidos - - 35.801 37.901
Total do realizável a longo prazo - - 42.966 42.692
Investimentos 180.899 177.096 - -
Imobilizado - - 29.475 22.846
Intangível - - 111.818 111.907
Direito de uso - - 20.924 -
 180.899 177.096 162.217 134.753
Total do Ativo 181.103 177.371 287.906 254.839
Passivo/Circulante 239 236 38.452 34.443
Empréstimos e fi nanciamentos - - 18.282 16.508
Passivos de arrendamentos - - 3.481 -
Fornecedores 13 7 9.396 9.800
IR e CS à recolher - - 1.805 3.301
Obrigações trabalhistas - - 3.162 3.047
Obrigações fi scais - 3 217 268
Dividendos a pagar 226 226 226 226
Outras obrigações - - 1.883 1.293
Não circulante - - 43.389 19.328
Empréstimos e fi nanciamentos - - 21.295 17.931
Passivos arrendamentos - - 18.266 -
IR e CS à recolher - - 2.901 748
Provisão para contingências - - 927 649
Patrimônio líquido 180.864 177.135 206.065 201.068
Capital social 187.122 187.122 187.122 187.122
Prejuízos acumulados (6.258) (9.987) (6.258) (9.987)
Patrimônio líquido 
 atribuível aos controladores 180.864 177.135 180.864 177.135
Participação de não controladores - - 25.201 23.933
Total do passivo e patrimônio líquido 181.103 177.371 287.906 254.839

Demonstrações das mutações Atribuível aos acionistas controladores
 do patrimônio líquido Capital Lucros/(prejuízos) Resultado do   Participação de não Total do Patrimônio
 social acumulados  exercício Total controladores Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 187.122 (10.605) - 176.517 23.696 200.213
Lucro do exercício - - 618 618 237 855
Reserva de Lucros - 618 (618) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 187.122 (9.987) - 177.135 23.933 201.068
Lucro do exercício - - 3.729 3.729 1.268 4.997
Reserva de Lucros - 3.729 (3.729) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 187.122 (6.258) - 180.864 25.201 206.065

Demonstrações dos Controladora Consolidado
resultados abrangentes 2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício 3.729 618 4.997 855

- - - -
Resultado abrangente total 3.729 618 4.997 855

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo
Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Despesas fi nanceiras (1) (2) (9.227) (9.543)
Receita (despesas) fi nanceiras líquidas 13 19 (6.355) (5.858)
Resultado antes dos impostos 3.729 618 11.973 6.208
IR e contribuição social diferido - - (2.100) (791)
IR e contribuição social Corrente - - (4.876) (4.562)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício 3.729 618 4.997 855
Resultado atribuído para:
Acionistas controladores 3.729 - 3.729 618
Acionistas não controladores - - 1.268 237
Resultado do exercício 3.729 618 4.997 855
Resultado por ação do capital 
 social no fi m do exercício - R$ 19,93 3,30 26,70 4,57
Quantidade de ações 
 ao fi nal do exercício 187.122 187.122 187.122 187.122

Obrigações com pessoal e encargos sociais - - 115 1.158
Obrigações fi scais (3) 3 606 4.013
Outras obrigações - - 590 256
Caixa (utilizado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais (72) (86) 15.044 20.010
Juros pagos sobre empréstimos e fi nanciamentos - - (1.282) (3.976)
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) 
 proveniente das atividades operacionais (72) (86) 13.762 16.034
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado - - (10.794) (6.173)
Aquisições de intangível - - (2.143) (1.411)
Investimentos em aplicações 
 fi nanceiras, títulos e valores mobiliários - - 503 1.211
Fluxo de caixa (utilizado nas) 
 proveniente das atividades de investimento - - (12.434) (6.373)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de fi nanciamento
Captação de empréstimos e fi nanciamentos - - 29.594 24.382
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos - - (24.363) (30.463)
Pagamento de passivos de arrendamentos - - (3.675) -
Caixa líquido proveniente das (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento - - 1.556 (6.081)
(Redução) aumento no caixa e equivalentes (72) (86) 2.884 3.580
Disponibilidades no início do exercício 254 340 8.435 4.855
Disponibilidades no fi m do exercício 182 254 11.319 8.435
Variação no caixa e equivalentes no exercício (72) (86) 2.884 3.580

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida - - 116.107 93.195
Custo das vendas - - (30.416) (25.740)
Lucro operacional bruto - - 85.691 67.455
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (87) (112) (24.967) (20.596)
Despesas de vendas e distribuição - - (41.389) (33.490)
Resultado da perda esperada de créditos - - (1.145) -
Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas - - 138 (1.303)
Resultado da equivalência patrimonial 3.803 711 - -
Resultado antes das receitas (despesas) 
 fi nanceiras líquidas e impostos 3.716 599 18.328 12.066
Receitas fi nanceiras 14 21 2.872 3.685

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de Reais) Nota       2019       2018
Receita operacional líquida 18 126.356 115.432
Custos dos produtos vendidos 19 (89.318) (80.226)
Lucro bruto  37.038 35.206
 Despesas comerciais 20 (7.884) (8.603)
 Despesas administrativas e gerais 21 (14.620) (14.082)
 Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber  (9) (515)
 Outras despesas  (14) (7)
 Outras receitas  856 926
Lucro antes das (despesas) receitas financeiras
 líquidas e impostos  15.367 12.925
 Despesas financeiras 22 (1.881) (5.060)
 Receitas financeiras 22 1.248 1.248
(Despesas) receitas financeiras líquidas  (633) (3.812)
Lucro antes dos impostos  14.734 9.113
 Imposto de renda e contribuição social
  Corrente 16 b (4.240) (2.363)
  Diferido 16 b 133 23
Lucro líquido do exercício  10.627 6.773
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)  2019  2018
Lucro líquido do exercício 10.627 6.773
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 10.627 6.773 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
    Capital Reserva Lucros
   Nota    social de Lucros acumulados        Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018  3.589 14.840 6.870 25.299
Lucro líquido do exercício  - - 6.773 6.773
Transferência para reserva de lucros 17 - 5.145 (5.145) -
Dividendos distribuídos 17 - (1.814) (1.725) (3.539)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  3.589 18.171 6.773 28.533
Lucro líquido do exercício  - - 10.627 10.627
Transferência para reserva 
 de lucros 17 - 1.814 (1.814) -
Dividendos distribuídos 17 - (1.778) (4.959) (6.737)
Saldos em 31 de  dezembro de 2019  3.589 18.207 10.627 32.423
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 (Em milhares de Reais)
    Nota   2019    2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do período  10.627 6.773
  Ajustes por:
   Baixa na alienação de imobilizado  (102) 7
   Perda na baixa de ativo imobilizado  15 -
   Depreciação e amortização 9 e 10 712 697
   Imposto de renda e contribuição social 16 4.107 2.340
   Provisão para perdas nos estoques 7 (48) (54)
   Provisão de comissões para representantes vendas  36 8
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 8 516
   Variação cambial 12 539 1.987
   Provisão de juros sobre empréstimos 12 683 513
     16.577 12.787
 Variações nos ativos e passivos
  (Aumento) redução em contas a receber de clientes  (55) (1.928)
  (Aumento) em outros créditos e impostos a recuperar  65 (285)
  (Aumento) em estoques  1.355 (1.760)
  (Redução) aumento em fornecedores  954 (356)
  (Redução) aumento em salários, férias e encargos sociais  323 (553)
  Aumento em outras contas a pagar e outros impostos  (601) 1.104
 Caixa gerado nas atividades operacionais  18.618 9.009
  Impostos pagos sobre o lucro  (4.476) (2.684)
 Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais  14.142 6.325
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Recursos provenientes de alienação do imobilizado  222 -
 Aquisição de ativo imobilizado e intangível 9 e 10 (6.607) (768)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (6.385) (768)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Dividendos pagos 17 (6.737) (3.539)
 Empréstimos pagos 12 (12.775) (11.118)
 Juros pagos sobre empréstimos 12 (524) (398)
 Obtenção de empréstimos 12 12.775 11.109
 Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamento  (7.261) (3.946)
  Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  496 1.611
 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018 5 17.746 16.135
 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019 5 18.242 17.746
 Transação não caixa
 Aquisição de imobilizado a pagar  (1.714) -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando 
indicado de outra forma) 1. Contexto operacional: A Cosmotec International Especiali-
dades Cosméticas Ltda. (“Empresa” ou “CIC”), com sede na Rua João Alfredo, 926, mu-
nicípio de Guarulhos, no estado de São Paulo, tem como principal atividade a comerciali-
zação, importação, exportação, fabricação e representação comercial de matérias-primas 
cosméticas. A Empresa iniciou suas atividades em 1º de outubro de 2013, após processo 
de cisão parcial da empresa Cosmotec Especialidades Químicas Ltda. (“CEQ”). Em 2 de ou-
tubro de 2013 o Grupo Sumitomo adquiriu o controle da Empresa que passou a ser subsi-
diária da Sumitomo Corporation Japão. Em 16 de agosto de 2019 a Empresa adquiriu um 
novo imóvel localizado na Avenida Baquirivú, 795 - Cumbica - Guarulhos, pelo valor total  
de R$ 7.067 em cinco parcelas, cujos valores e vencimentos foram os seguintes: R$ 1.395 
com vencimento em 20/08/2019, R$ 1.384 com vencimento em 20/09/2019, R$ 1.373 
com vencimento em 20/10/2019, R$ 1.029 com vencimento em 20/11/2019 e R$ 1.719 
cujo vencimento está condicionado a desocupação do imóvel (previsão maio de 2020).  
O imóvel encontra-se registrado na contabilidade da seguinte forma: R$ 3.647 como Edifício 
e R$ 3.420 como Terreno, totalizando R$ 7.067 adicionando as custas documentais. 2. Base 
de preparação:  a. Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis:  As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da Empresa em 20 de março de 2020. 
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras financeiras anuais da Empresa 
no qual o CPC 06(R2) Arrendamentos foram aplicados. Mudanças nas principais políticas 
contábeis estão descritas na Nota explicativa 3. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem 
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Moeda funcional e moeda de 
apresentação:  Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arre-
dondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso de 
estimativas e julgamentos:  A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as normas brasileiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e pre-
missas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios 
futuros afetados. 3. Principais políticas contábeis:  As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresen-
tados nestas demonstrações financeiras. a. Moeda estrangeira:  Transações em moeda 
estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Empresa pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados 
em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é 
a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estran-
geira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. b. Instrumentos financeiros:  
(i) Reconhecimento e mensuração inicial:  O contas a receber de clientes e os títulos de 
dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Empresa 
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos 
que seja umas contas a receber de clientes sem um componente de financiamento signifi-
cativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um 
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão. Uma conta a receber de clientes sem um componente significativo de 
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financiamento é mensurada inicialmente ao preço da operação. c. Contas a receber de 
clientes:  As contas a receber de clientes são registradas pelo valor do faturamento, incluin-
do os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente 
pela Administração para suprir as eventuais perdas esperadas dos créditos. d. Estoques:  
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. 
O custo dos estoques é baseado no custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição de 
matérias primas e outros materiais, custos de produção e transformação e outros custos 
incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques 
manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais 
de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o 
preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados 
de conclusão e despesas de vendas. e. Imobilizado:  (i) Reconhecimento e mensuração: 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, de-
duzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando houver. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aqui-
sição de um ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imo-
bilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. (ii) Custos 
subsequentes:  O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no 
valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro 
do componente irão fluir para a Empresa e que o seu custo pode ser medido de forma 
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. 
Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado con-
forme incorridos. (iii) Depreciação:  A depreciação é reconhecida no resultado baseando-
-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas, já que esse método é o que 
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados 
no ativo. A depreciação é calculada sobre o valor histórico. Terrenos não são depreciados. 
f. Intangível:  Refere-se aos softwares adquiridos pela Empresa, que vem sendo 
amortizado considerando a vida útil estimada desses ativos em 5 anos. 4. Patrimô-
nio líquido: a. Capital social:  O capital social em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
é de R$ 3.589.037, representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, total-
mente subscrita e integralizada pela quotista conforme demonstrado no quadro abaixo:
 Quotas de Percentual de
Quotistas participação            quotas - %
Sumitomo Corporation 1.383.577 38,55
Sumitomo Corporation do Brasil S.A. 726.780 20,25
Sumitomo Corporation América 581.424 16,20
Summit Pharmaceuticals International Cor 717.806 20,00
Marly Massumi Yajima Fagliari 89.725 2,50
Luciano Fagliari 89.725 2,50
Total 3.589.037 100

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Ativo   Nota     2019   2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 18.242 17.746
 Contas a receber de clientes 6 21.072 21.026
 Estoques 7 12.891 14.198
 Impostos a recuperar  1.000 46
 Imposto de renda e contribuição social 16 394 448
 Outros créditos 8 864 1.827
Total do ativo circulante  54.463 55.291
Não circulante
 Impostos diferidos 16 633 501
 Impostos a compensar  1 2
Total do realizável a longo prazo  634 503
 Imobilizado 9 10.604 3.048
 Intangível 10 167 249
Total do ativo não circulante  11.405 3.800
Total do ativo  65.868 59.091
Passivo   Nota     2019   2018
Circulante
 Fornecedores 11 12.131 11.177
 Empréstimos e financiamentos 12 14.758 14.059
 Impostos e contribuições a recolher  889 1.977
 Salários, férias e encargos sociais 13 1.835 1.512
 Outras contas a pagar  3.832 1.833
Total do passivo circulante  33.445 30.558
Patrimônio líquido
 Capital social 17 3.589 3.589
 Reserva de lucros 17 18.207 18.171
 Lucros acumulados 17 10.627 6.773
Total do patrimônio líquido  32.423 28.533
Total do passivo e patrimônio líquido  65.868 59.091 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009106-69.2014.8.26.0004 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu
Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO HONESCO MARTINS, RG 48602991, CPF
661.922.778-34 e sua esposa MARIA DE LOURDES HONESCO MARTINS, RG. 6.293.670, CPF
272.224.758-50, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de DALTECH
COMPRESSORES LTDA, procedeu a penhora dos DIREITOS QUE O EXECUTADO MÁRCIO HONESCO
MARTINS possui sobre o apto.13-B do “Edifício Indian”, situado na Alameda Conchas nº 287, Bertioga,
construído sobre o lote de terreno BF1, remanescente do lote BF da quadra B, do modulo 6, situado na Rua
Aprovada 506, no loteamento denominado Riviera de São Lourenço, no perímetro urbano do Município de
Bertioga, da Comarca de Santos-SP, cadastrado na Prefeitura Municipal de Bertioga Estância Balneário sob
o nº 97.136.006.000, matriculado sob o nº 41.362 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/
SP, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s) o(a)(s) Executado Marcio Honesco Martins,
CPF nº 661.922.778-34, RG nº 48602991. Encontrando-se o executado e sua mulher em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, acerca da penhora dos direitos que o executado,
acima mencionado, tem sobre o imóvel de matrícula 41.362 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santos/ SP, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça
impugnação (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. J – 05 e 06/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048145-76.2014.8.26.0100 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) ANTONIO LISBOA DOS SANTOS, Brasileiro, RG 2992831, CPF
089.643.608-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio
Edifício Marlene, alegando em síntese que o réu é proprietário da unidade nº. 18 do imóvel localizado na Rua
Helena Zerrener, 108 e que a referida unidade apresenta vazamentos de água e consequente processo de
infiltração nas áreas comuns e outras unidades do Condomínio. Sustenta o autor também que mesmo após
a devida notificação o réu não permite a entrada dos profissionais contratados pelo Condomínio para realizar
os reparos. Sendo assim, requereu o autor que seja determinado ao réu a realização dos reparos ou,
alternativamente, seja o Condomínio autor autorizado a realizar os reparos necessários na unidade.
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, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 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. J – 05 e 06/06

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 6ª VARA CÍVEL - Av. das Nações Unidas,
22939 - (Torre Br igadeiro) - 10º andar - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone:
5541-8083 - São Paulo-SP - E-mail:stoamaro6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0003006-14.2020.8.26.0002. A
MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dra. ADRIAN BARREA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DEISE
ANGELA DA CONCEIÇÃO, CPF 346.436.478-09, que por este Juízo, tramita de
uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por INSTITUTO 24 DE
MARÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S.C. LTDA. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$13.333,27
(em 31/01/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2020.

05  e  06/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038389-09.2015.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ CARLOS MANDELLI, CPF/MF sob o nº
002.011.110-04, Ação: Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO FIBRA S/A, objetivando o
recebimento de R$ 1.453.830,33 (03/2015) representada por Espécies de Contratos e não localizado o
requerido, expede-se edital para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso
de pronto pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos no
prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 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. J – 05 e 06/06

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 0008277-98.2020.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz
de Direito da 8º Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Garrote de Prat a Churrascaria Ltda
ME, CNPJ 11.215.156/0001-06, na pessoa de seu representante legal e a Francisca Pinheiro Torres, CPF
276.119.628-76 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil S/A, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
efetuarem o pagamento da importância de R$ 176.489,40 (31/01/2020), devidamente atualizada, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC).
Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. 05 e 06/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036366-30.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FIRSTEAM 
CONSULTING S/A, CNPJ 11.707.745/0001-01, OFIR PESTER, CPF 060.664.138-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando o recebimento de R$ 1.582.172,78 (08/2014), acrescidos de juros e correção 

como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO
edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento 
dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 
30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 

publicado na forma da lei. NADA MAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002531-61.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Habib Hassan Mohamed 
Abbas, CPF 066.327.099.58, Abbas Hassan Mohamad Abbas, CPF 010.818.589-31, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Banco 
Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 141.520,60 (fev/2020), corrigidos monetariamente, bem como a 
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, 

executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, por extrato, 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005776-77.2020.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO DE ALMEIDA
TEIXEIRA, CPF 122.033.528-25, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 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$
31.471,91, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a
prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2020.

06 e 09/06

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009231-12.2015.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber SISTEMA CADASTROS E COBRANÇAS LTDA ME,
devidamente Inscrita sob N° de CNPJ: 09.009.252/0001-56 que, Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação Monitória
objetivando a cobrança da quantia de R$114.460,09 (cento e quatorze mil e quatrocentos e sessenta reais e
nove centavos), referente ao contrato bancário. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinado a sua citação por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2020. 06 e 09/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003012-24.2020.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinthia Elias de
Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Antônio Salomão dos Santos, CPF 088.371.878-23, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. 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, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 56.009,79 (janeiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0078804-80.2017.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO
MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Chin Koo Kim, 035.886.848-32, que nos autos da ação
de Cumprimento de Sentença requerida por Young Kwak, foi bloqueado de sua conta, através do sistema
BACENJUD, a quantia de R$ 1.520,98, R$ 263,50, R$ 25,37 e R$ 8,63 . Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se o edital para no prazo de 05 dias, a fluir o prazo supra, em querendo, apresentar
manifestação nos termos do art. 854, § 3º, I e II do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. 06 e 09/06
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Importados

Novo Mercedes-AMG GT 43

A Mercedes-Benz, mais uma vez, garan-
te o máximo da esportividade, potência e con-
forto em um lançamento. O novo Mercedes-
AMG GT 43, que desembarca no Brasil em
edição limitada a 20 unidades, pode ser en-
contrado na rede de concessionários com
preço sugerido de R$ 575.900.

O modelo, que amplia o portfólio de su-
peresportivos da Mercedes-Benz, traz potên-
cia de 367 cv e combina design único, con-
forto e toda a engenharia das pistas com a
aparência atlética de um cupê esportivo.

O novo Mercedes-AMG GT 43 é o se-
gundo modelo da família GT, a contar com
quatro portas, o que proporciona maior pos-
sibilidade de uso àqueles que precisam de mais
espaço interno no seu dia a dia, mas não
abrem mão da esportividade.

Seu design externo expressivo conta com

capô baixo, silhueta marcante e visual robus-
to, que dão ao modelo o aspecto esportivo
que o caracteriza imediatamente como um
novo integrante da família GT. Seus Faróis
Multibeam LED, teto solar elétrico, roda de
liga leve AMG de 20" com raios múltiplos e a
grade de proteção do radiador exclusiva da
Mercedes-AMG reforçam toda a esportivi-
dade do modelo.

O lançamento segue a filosofia de de-
sign sensual purity da marca, que reúne pro-
porções marcantes com superfícies conve-
xas e uma carroceria imponente, que resulta
em um efeito extremamente sofisticado.

Suas formas dinâmicas com superfícies
convexas proporcionam ao novo integrante
da família GT uma elegância atemporal, en-
quanto sua silhueta fluida, com a área envi-
draçada rebaixada ressalta toda a esportivi-

dade do modelo. Como nas persianas do ra-
diador dos demais modelos GT, o Airpanel na
frente da entrada de ar central melhora a efi-
ciência aerodinâmica do veículo.

A parte traseira do novo Mercedes-AMG
GT 43 mantém itens familiares da linguagem
de design AMG GT. Suas lanternas em LED
extremamente finas definem a linha caracte-
rística da soleira do porta-malas da família.
O defletor traseiro extensível em vários es-
tágios não apenas reforça a esportividade
como, também, se mostra um elemento im-
portante na aerodinâmica veicular.

O interior do novo cupê esportivo de qua-
tro portas mantém a elegância sem deixar de
lado os traços fortes e marcantes de um ve-
ículo das pistas. Os painéis de controle po-
dem ser manuseados intuitivamente e confi-
gurados de acordo com a preferência do cli-
ente. Alto nível de individualização e tec-
nologias de um superesportivo também se
destacam no novo Mercedes-AMG GT 43.
O modelo conta com widescreen cockpit
e teclas no volante AMG, que facilitam o
uso das tecnologias abordo. O conforto in-
terno se destaca com a opção de ilumina-
ção ambiente disponível em 64 cores,
aquecimento dos bancos do condutor e
acompanhante, climatização automática
com THERMOTRONIC, que controla o
clima interno em quatro zonas, garantindo
o máximo do bem-estar a todos os ocu-
pantes abordo. Além disso, o modelo con-
ta com o sistema de som Burmester, que
traz 14 alto-falantes de alto desempenho e
Amplificador DSP de 10 canais com uma
saída total de 640 watts.

Superesportividade
O novo Mercedes-AMG GT 43 traz um

motor de seis cilindros em linha e três litros
de capacidade, que proporciona 367 cv de
potência e 500 Nm de torque, com desloca-
mento de 0-100 em apenas 5 segundos e ve-

locidade máxima de 270 km/h. Além disso,
seu alternador de partida EQ Boost fornece
potência e torque adicionais de até 22 cv e
250 Nm, respectivamente. Esta combinação
garante o alto desempenho de condução
AMG com baixo consumo de combustível.

A tecnologia EQ Boost combina o motor
de partida e o alternador em um poderoso
motor elétrico entre o motor e a transmissão,
auxiliando o motor de combustão interna com
até 22 cv e 250 Nm de torque. No modo de
saturação, mais de 80% da energia é devol-
vida à bateria. Ele também permite funções
híbridas, como o Silent Start, que garante a
partida do motor quase imperceptível. Além
disso, no modo de planagem, o motor pode
ser desligado completamente.

Alto nível de tecnologia também é uma
característica do novo membro da família GT.
O modelo traz uma série de assistentes que
proporcionam ainda mais conforto, seguran-
ça e praticidade na condução. O AMG Tra-
ck Pace transforma seu veículo AMG em seu
engenheiro de corrida virtual. Com o auxílio
de tempos de volta, setor e aceleração, além
de dados selecionados de telemetria ao vivo,
você pode analisar e melhorar suas habilida-
des de condução em pistas isoladas de ma-
neira proposital.

Com apenas uma tecla, o veículo de
passeio se transforma em uma máquina
superesportiva graças ao AMG DYNA-
MIC SELECT. Os programas de aciona-
mento influenciam diferentes fatores de
condução, incluindo as características do
motor, transmissão, suspensão e direção
do veículo. Desta forma, a configuração
é otimizada para dirigir em superfícies es-
corregadias ou na pista de corrida, exata-
mente como a situação exige.

Estabilidade e agilidade com o AMG
ACTIVE RIDE CONTROL: ele compensa
especificamente os movimentos de rolamen-

to, graças a componentes eletrônicos de últi-
ma geração. A suspensão e a direção res-
pondem com alta precisão às condições de
condução e à superfície da estrada. Com isso,
o condutor se beneficia ao volante de uma
intensa e dinâmica sensação de dirigir um
AMG enquanto os passageiros desfrutam de
excelente conforto durante a viagem.

Com o pacote KEYLESS-GO a pratici-
dade e o conforto se destacam no novo Mer-
cedes-AMG GT 43. Facilitando o dia a dia
do condutor, o pacote permite iniciar e travar
o veículo com a chave no seu bolso. A fun-
ção HANDS-FREE ACCESS permite que a
tampa do porta malas seja aberta e fechada
de forma totalmente automática, com um sim-
ples movimento de chute abaixo do sensor
no para-choque traseiro.

Compromisso com a segurança: O as-
sistente adaptativo de luz alta PLUS permite
que o feixe principal se mantenha acionado
de forma permanente. O sistema inteligen-
te identifica o tráfego ou veículos que se
aproximam à frente com LEDs altamente
precisos, sem que haja a necessidade de
mudar para os faróis de médios. Outro des-
taque no quesito segurança presente no
novo GT 43 é o Active Braking Assist, que
previne colisões traseiras e acidentes com
o cruzamento de pedestres e ciclistas à
frente do veículo. Além do aviso de dis-
tância e colisão, ele também fornece um
reforço de freio, caso o condutor acione
os freios com força insuficiente.

Pacote de estacionamento com câmera:
conveniente, o Active Parking Assist procu-
ra a vaga de estacionamento adequada e, em
seguida, conduz o veículo até o posicionamen-
to final na vaga previamente identificada.
Tranquilidade é o lema da câmera de marcha
à ré, com a qual qualquer dano ao veículo
pode ser evitado graças à boa visão geral da
parte traseira.

Novo Porsche 911 Targa
A Porsche completa seu trio de carros

esportivos: seguindo o Coupé e o Cabriolet, a
terceira versão de carroceria da nova gera-
ção do 911 estreia com os novos modelos 911
Targa 4 e 911 Targa 4S com tração integral.
O item de diferenciação do Targa continua
sendo seu inovador sistema de teto comple-
tamente automático e, exatamente como no
modelo Targa original de 1965, ele traz uma
larga barra de proteção anticapotagem (san-
tantônio), uma área móvel do teto sobre os
bancos dianteiros e uma janela traseira en-
volvente. O teto pode ser confortavelmente
aberto e fechado em apenas 19 segundos.

O carro é impulsionado por um motor
boxer de três litros e seis cilindros com dois
turbo compressores: o 911 Targa 4 agora en-
trega 283 kW (385 cv) e, em combinação
com o pacote opcional Sport Chrono, acelera
de 0 a 100 km/h em apenas 4,2 segundos -
um décimo de segundo mais rápido que ante-
riormente. O motor do 911 Targa 4S chega a
331 kW (450 cv) e, nas mesmas condições,
permite atingir a marca de 100 km/h em ape-
nas 3,6 segundos - quatro décimos de segun-
do mais rápido que seu antecessor. A veloci-
dade máxima do 911 Targa 4 é 289 km/h (dois
km/h a mais), enquanto o 4S ganhou três km/
h, atingindo 304 km/h.

Os dois carros esportivos estão equipa-
dos de série com uma transmissão de dupla
embreagem com oito marchas (PDK) e a tra-
ção integral inteligente Porsche Traction
Management (PTM), para proporcionar o
máximo de prazer ao dirigir. Alternativamen-
te, o 911 Targa 4S pode ser encomendado
com a caixa de câmbio manual de sete velo-
cidades recentemente desenvolvida, com o
pacote Sport Chrono incluso. Novas tecnolo-
gias também foram integradas ao amplo es-
pectro de conteúdo dos dois modelos 911 e,
pela primeira vez foi disponibilizado o siste-

ma Porsche InnoDrive, que inclui o controle
de velocidade adaptativo. Graças à função
Smartlift aperfeiçoada, a altura livre do solo
pode ser programada, para que o carro fique
mais elevado no uso diário. A lista de opções
é complementada pela ampla linha da Pors-
che Tequipment e novas opções de persona-
lização da Porsche Exclusive Manufaktur. A
Porsche vai ampliar ainda mais a combina-
ção de elementos de estilo tradicionais, de-
sign atemporal e tecnologia de ponta numa
edição especial do 911 Targa que terá sua
estreia em meados de maio.

Como os modelos 911 Carrera, as duas
versões do 911 Targa foram beneficiadas pelo
aumento de potência proporcionado pelos
motores boxer de seis cilindros e três litros.
Tanto o desempenho como o uso no dia-a-
dia tiveram ganhos. O motor do 911 Targa 4
desenvolve 283 kW (385 cv) a 6.500 rpm, ou
seja, 11 kW (15 cv) mais do que seu anteces-
sor. O torque de 450 Nm é disponibilizado ao
longo de uma ampla faixa de rotações, entre
1.950 e 5.000 rpm. Com 331 kW (450 cv), o
911 Targa 4S entrega 22 kW (30 cv) de po-
tência a mais do que seu antecessor e gera
um torque máximo de 350 Nm (30 Nm a
mais), entre 2.300 e 5.000 rpm.

Tração integral
A performance aprimorada dos novos

modelos com tração integral acompanha o
maior desenvolvimento da tração no eixo di-
anteiro. A unidade que reúne a embreagem e
o diferencial é resfriada a água e tem discos
de fricção reforçados para maior robustez e
maior capacidade de carga. O maior torque
atuando na embreagem aumenta sua preci-
são de ajuste e a função da tração adicional
do eixo dianteiro. Acima de tudo, o eixo dian-
teiro aperfeiçoado com PTM (Porsche Trac-
tion Management - Gerenciamento de Tra-
ção) contribui para melhor tração em todas

as condições de estrada.
O sistema PASM (Porsche Active Sus-

pension Management - Gerenciamento Ati-
vo da Suspensão) de amortecimento variável
controlado eletronicamente faz parte do equi-
pamento de série dos novos modelos 911 Tar-
ga. Esse sistema ajusta automaticamente as
características de amortecimento em termos
de conforto de rodagem e dirigibilidade para
cada situação de condução e conta com dois
mapas ajustáveis manualmente, Normal e
Sport. O sistema Porsche Torque Vectoring
Plus (PTV Plus - Vetoreamento de Torque),
que inclui o bloqueio eletrônico do diferencial
traseiro com distribuição de torque totalmen-
te variável, foi adicionado ao equipamento de
série do Targa 4S e é disponibilizado como
opcional para o Targa 4. Como as outras oito
versões do Porsche 911, os modelos Targa

também são equipados de série com o modo
Porsche Wet. Sensores montados nas cai-
xas de rodas dianteiras são capazes de de-
tectar água na superfície da via e, se fo-
rem detectados volumes significativos, um
sinal no cockpit recomenda ao motorista
acionar manualmente o modo Wet. A partir
daí a responsividade é adaptada para as con-
dições, garantindo o máximo de estabilidade
de direção.

A dinâmica do acerto de condução para
o 911 Targa 4 inclui pneus 235/40 ZR monta-
dos em rodas de liga com 19 polegadas no
eixo dianteiro e pneus 295/35 ZR em rodas
de 20 polegadas no eixo traseiro. Já o mode-
lo 4S é equipado com pneus 245/35 ZR em
suas rodas dianteiras de 20 polegadas e pneus
305/30 ZR nas rodas traseiras de 21 polega-
das. No Targa 4, a desaceleração fica a car -

go de discos de freios de 330 milímetros nos
dois eixos, com pinças fixas pretas de quatro
pistões. As pinças de freios pintadas de ver-
melho do Targa 4S têm seis pistões no eixo
dianteiro e quatro no traseiro, enquanto seus
discos medem 350 milímetros na frente e
atrás. O Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB - freio de composto de cerâmica) pode
ser pedido como opção.

Extravagante design Targa
O exterior do 911 se caracteriza pelos

elementos de design da geração de modelos
992. Comparado a seus precursores, sua car-
roceria apresenta caixas de rodas significati-
vamente mais pronunciadas na dianteira e,
entre seus faróis de LED, o capô traz um
recuo diferenciado, remetendo ao design das
primeiras gerações do 911. Sua traseira é
dominada pelo defletor com extensão variá-
vel mais largo e pela barra luminosa integra-
da sem descontinuidade. Com exceção das
seções dianteira e traseira, todas as superfí-
cies externas são feitas de alumínio.

O interior reflete o dos modelos 911 Car-
rera e é caracterizado pelas linhas claras e
retas de seu painel e pelos instrumentos
embutidos. Os modelos 911 dos anos 1970
foram a inspiração nesse aspecto. Ao lado
do contagiros central - uma característica
muito típica da Porsche - dois estreitos dis-
plays sem molduras ampliam as informa-
ções fornecidas ao condutor. Uma unida-
de de interruptores compacta com cinco
botões para acesso direto a importantes
funções do veículo está colocada abaixo
da tela central de 10,9 polegadas do Porsche
Communication Management (PCM - Geren-
ciamento de Comunicação). Os itens de sé-
rie do PCM incluem navegação online base-
ada em dados em tempo real fornecidos pe-
los sistemas de controle de tráfego, assim
como o Connect Plus.

Nacionais

Fiat apresenta linha 2021
do Fiorino

Referência no segmento de veículos co-
merciais leves e sinônimo de praticidade, con-
fiança e robustez no trabalho do dia a dia, o
Fiorino chega agora à rede de concessionári-
as da Fiat com sua linha 2021, e preço suge-
rido de R$ 68.290 na versão 1.4 e a Hard
Working sai por R$ 77.790.

Disponível na cor branca, o Fiat Fiorino
conta com duas versões, 1.4 e Hard Working,
que receberam tapete de vão de carga e alça
de segurança para o passageiro. Na configu-
ração 1.4, a linha 2021 conta também com
predisposição para rádio.

Já a Hard Working chega com banco
com regulagem e tecido exclusivo. Para tra-
zer ainda mais comodidade, a versão conta
com ar-condicionado, computador de bordo
(distância, consumo médio, consumo instan-
tâneo, autonomia, velocidade média e tempo
de percurso), conta-giros, direção hidráulica,
faróis de neblina, porta-luvas iluminado, pre-
disposição para som (2 alto-falantes diantei-
ros, 2 tweeters e antena), travas elétricas,
vidros elétricos dianteiros com one-touch (su-
bida e descida) para motorista e volante com
regulagem de altura.

Funcional, o Fiorino 2021 apresenta óti-
mo custo-benefício e tem capacidade de carga

de 650 kg. Completando sua boa lista de equi-
pamentos, as duas versões do modelo já saem
de fábrica com alerta de manutenção pro-
gramada, Drive by Wire (controle eletrônico
da aceleração), ganchos para amarração de
carga, hodômetro digital (total e parcial), ABS
com EBD, iluminação no compartimento de

Truck

Volvo cria pacotes de
venda de peças

Novos pacotes Light, Max e Top permi-
tirão economia aos transportadores num mo-
mento em que o fluxo de caixa é essencial. A
opção de compra de peças em conjunto per-
mite descontos que podem variar de 10% a
20%, conforme os componentes e a modali-
dade escolhida.

Atendendo a pedidos dos transportado-
res por alternativas para manter as frotas
rodando neste período da Covid-19, a Volvo
passa a oferecer a alternativa de vendas de
peças em conjunto, com bons descontos. São
três opções: Light (com peças básicas para
um determinado reparo), Max (inclui itens
extras para reparos mais detalhados) e Top
(conjunto maior de peças, para reparos mais
completos).

São opções que passam a fazer parte do
portfólio regular de peças. Isso vai permitir
aos clientes um planejamento antecipado, com
custos mais acessíveis, para aumentar a dis-
ponibilidade dos veículos com o uso de peças
genuínas. E se instaladas nas concessionári-
as contam com a garantia de dois anos.

Os componentes de motor são os primei-
ros ofertados nos pacotes Light, Max e Top.
Um kit básico de motor de um Volvo FH, por

carga, indicador digital de temperatura da
água e do nível de combustível, inibidor de
marcha à ré, luz de leitura dianteira com in-
terruptor na porta lado motorista, parede di-
visória em chapa, quadro de instrumentos
com iluminação branca, relógio digital, toma-
da 12V e volante espumado.

exemplo, fica 10% mais em conta no pacote
Light do que na compra avulsa dos mesmos
componentes. Já no kit completo de reparo
para o mesmo motor o desconto chega a
20%.

Além dos kits de motor, futuramente ou-
tros componentes também serão ofertados
em pacotes. Esse conceito valerá também
para peças de transmissão, itens de seguran-
ça, componentes de cabine, entre outros. Não
é uma promoção, mas sim uma nova modali-
dade de venda que passa a fazer parte do
portfólio comercial regular.

Disponíveis no e-commerce
Os novos pacotes Light, Max e Top já

estão disponíveis em todas as quase 100 con-
cessionárias Volvo e também no site de pe-
ças da marca – volvopecas.com.br. A Volvo
foi pioneira em lançar a plataforma e-com-
merce, e nesse momento em que há restri-
ção de circulação de veículos leves em algu-
mas regiões do país, por conta da epidemia
Covid, a compra por meio do site é um atra-
tivo adicional. As entregas estão regulares
em todo o Brasil e o cliente recebe a peça no
endereço que indicar, evitando deslocamen-
tos desnecessários.


