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MEC divulga novas datas
do Sisu, Prouni e Fies

Dólar fecha em alta após divulgação
que EUA estão saindo da crise
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Brasil volta a ficar entre os mais
bem avaliados em ranking global

Brasil tem 45,2 mil mortes
e 923,2 mil casos

confirmados do Covid-19
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,22
Venda:       5,22

Turismo
Compra:   5,19
Venda:       5,51

Compra:   5,88
Venda:       5,88

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

15º C

Quarta: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Ricardo Zonta mata a saudade de acelerar
o Stock Car depois de seis meses

Foram exatos 184 dias
longe de um carro de corrida,
uma eternidade para qualquer
competidor de alto nível acos-
tumado a lutar por milésimos
de segundo.

Até que Ricardo Zonta pode
enfim matara a saudade de ace-
lerar novamente o Stock Car.

E o fim do jejum, na ma-
nhã desta terça-feira de Curi-
tiba, veio cheio de novidades
para o piloto Shell.

Foi sua primeira vez pilo-
tando no novo Toyota Corolla,
carro que estreia na categoria
em 2020. E a primeira vez tra-
balhando na pista com a vito-
riosa equipe RCM.

O treino em Curitiba marcou

a primeira vez dos novos carros da
Stock Car andando com seus titu-
lares. Até hoje, tanto o novo Coro-
lla, quanto o novo Chevrolet Cru-
ze, haviam sido pilotados apenas por
pilotos consultores, no intuito de
equalizar os dois modelos.

Ao longo dos próximos dias, to-
dos os times terão a oportunidade de
realizar treinos como o que Zonta terá
ao longo desta terça-feira. O objeti-
vo é que todos os times acumulem
quilometragem para chegarem pron-
tos para a etapa de abertura da tempo-
rada, em data a ser definida.

Respeitando todas as medi-
das de distanciamento social im-
postas pela crise sanitária global,
a Stock Car pulverizou sua pré-
temporada em vários dias e mais

de uma pista -assim, cada jorna-
da envolve o mínimo de pessoas
trabalhando no autódromo. E to-
das devidamente equipadas com
equipamento de proteção indivi-
dual que o atual momento exige.

A temporada 2020 da Stock Car
ainda não tem data marcada para co-
meçar. Mas a organização já adian-
tou que vai manter os 12 eventos do
campeonato, agora concentrados em
oito datas ao longo do ano.

“Primeiras voltas no carro!
É um carro totalmente diferen-
te, menos aerodinâmico que o
anterior. Então tem muita coisa
para mexer em termos de balan-
ço do carro. A maior deficiên-
cia é na parte traseira, agora com
uma asa menor e sem o spliter
traseiro. Então são acertos que
temos que trabalhar no carro
para a evolução. Fico muito
contente em voltar a correr, ain-
da mais aqui em Curitiba, uma
pista que eu gosto bastante. Fo-
ram seis meses sem andar com
um carro de corrida, então es-
tou muito contente com o dia
de hoje, meu primeiro na pista
com a equipe nova. É uma volta
muito boa”, disse o piloto.
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Pietro Fittipaldi destaca ótimo ano
da F1 Virtual com a Haas

Canadá. Pole em Mônaco, o pi-
loto brasileiro chegou a estar na
quarta colocação nessa última
corrida e teve um problema de
conexão durante a prova, mas
aprovou a disputa da temporada
virtual da F1 com a Haas.

“Foi uma experiência muito
positiva disputar a F1 Virtual com
a Haas, então gostaria de agrade-
cer muito à equipe pela oportuni-
dade. Tive um bom desempenho ao
longo do campeonato e sem dúvi-
da o mais especial foi fazer a pole
em Mônaco sob chuva. Também
consegui a sexta colocação nas
corridas do Azerbaijão e em Mô-
naco, sempre estive competitivo,

então agradeço todos que estive-
ram na torcida por mim nesse cam-
peonato”, diz Pietro, que entrou
para o time de desenvolvimento da
Haas ainda em novembro de 2018.

No último final de semana,
Pietro também disputou a edição
virtual das 24 Horas de Le Mans
com a MPI Zansho Sim Racing
Team. Pietro acelerou ao lado do
tio Max Papis, de Tony Kanaan e
Sido Weijer. O piloto da Haas
voltará sua preparação para os tes-
tes de simulador na Europa, onde
participará dos finais de semana
de corrida junto com a equipe no
retorno da F1 às pistas.

“Foram meses disputando

corridas virtuais, inclusive tendo
a alegria de correr com meu ir-
mão Enzo em 2 GPs, como o de
Interlagos, e estou muito feliz de
ver que a F1 poderá retornar às
pistas no primeiro final de sema-
na de julho. Vou seguir o trabalho
com a Haas, focando bastante no
simulador da equipe na Itália e ao
lado do Romain (Grosjean) e do
Kevin (Magnussen) durante os fi-
nais de semana de corrida”, diz Pi-
etro, que foi campeão da World
Series em 2017 e obteve a super-
licença da F1 em 2020.

A abertura da F1 2020 será
no dia 5 de julho em Spielberg,
na Áustria.

O brasileiro Pietro Fitti-
paldi, piloto reserva e de tes-
tes da Haas na Fórmula 1, dis-

putou a última etapa da F1 Virtu-
al no domingo (14), realizada no
Circuito Gilles Villeneuve, no
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Mortes por
covid-19 no
Reino Unido

chegam a
53.077

O número de mortes por
covid-19 no Reino Unido atin-
giu 53.077, de acordo com uma
contagem da Reuters a partir de
dados oficiais que reiteram
o status do país como um dos
mais atingidos no mundo.

A contagem da Reuters in-
clui mortes em que a covid-19
foi mencionada em atestados de
óbito na Inglaterra, no País de
Gales e na Irlanda do Norte até
5 de junho, além de menções na
Escócia até 7 de junho. Os da-
dos também incluem mortes
hospitalares mais recentes.

O Instituto Nacional de Es-
tatísticas Britânico (ONS, em
inglês), que atualiza os núme-
ros semanalmente, informou
na terça-feira (16) que o núme-
ro de mortes envolvendo a do-
ença respiratória na Inglaterra
e no País de Gales até 5 de ju-
nho subiu para 47.820.

O elevado número de
óbitos provocou críticas à con-
duta do primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, em re-
lação à pandemia, com parti-
dos da oposição e alguns cien-
tistas dizendo que o Reino Uni-
do demorou a impor uma qua-
rentena ou proteger os idosos
em casas de repouso.

Epidemiologistas dizem
que o excesso de mortalidade
- por todas as causas que exce-
dem a média de cinco anos pela
primeira vez em 2020 - é a
melhor maneira de medir os
óbitos por um surto de doen-
ça, já que é comparável inter-
nacionalmente.

Embora esses números de-
morem mais para serem com-
pilados, o Reino Unido tam-
bém parece enfrentar dificul-
dades nesse índice.

Cerca de 64.500 pessoas a
mais do que o habitual morre-
ram no Reino Unido durante a
pandemia deste ano, de acordo
com os dados mais recentes
disponíveis, disse Nick Stripe,
chefe de Análise de Saúde do
ONS. (Agencia Brasil)

O Brasil voltou a figurar na
lista dos 25 países mais
confiáveis para o investimento
estrangeiro direto (IED), se-
gundo indicador produzido
pela consultoria norte-america-
na A.T. Kearney, divulgado na
terça-feira (16).

Após ficar de fora da lista
no ano passado, o país é a úni-
ca nação da América Latina a
compor a lista no ranking de
2020. Pelo oitavo ano conse-
cutivo, os Estados Unidos lide-
ram como país mais atrativo
para investimentos estrangeiros,
seguido por Canadá, Alemanha,
Japão e França. Completam a
lista dos dez primeiros coloca-

dos, pela ordem: Reino Unido
(6º), Austrália (7º), China (8º),
Itália (9º) e Suíça (10º).

O Índice de Confiança do
Investimento Estrangeiro Dire-
to (IED) da Kearney é uma
pesquisa anual feita com exe-
cutivos das 500 maiores em-
presas do mundo, desde 1998.
As classificações são calcula-
das com base em perguntas
sobre a probabilidade de as
empresas dos entrevistados fa-
zerem um investimento direto
em um mercado nos próximos
três anos. A pontuação varia em
uma escala de 1 a 3. No caso
do Brasil, a pontuação apura-
da foi de 1,65.          Página 3
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O Brasil registrou, nas últi-
mas 24 horas, mais 1.282 mor-
tes pela covid-19, conforme atu-
alização divulgada na segunda-
feira (16) pelo Ministério da
Saúde. Com isso, o país chegou
a 45.241 óbitos em função da
pandemia do novo coronavírus.

O balanço contabiliza tam-
bém 34.918 novos casos da do-
ença, totalizando 923.189.

A atualização diária revela au-
mento de 3% no número de óbi-
tos em relação ao total de segun-

da-feira,  que era de 43.959. Os
novos casos confirmados repre-
sentam acréscimo de 4% sobre
o total de segunda-feira,, quan-
do os dados do Ministério da
Saúde registravam 888.271 pes-
soas infectadas.

Os registros são menores aos
domingos e nas segundas-feiras em
função da dificuldade de alimenta-
ção das estatísticas no fim de se-
mana, e maiores nas terças-feiras,
por causa do acúmulo de notifica-
ções atualizadas no sistema.

A taxa de letalidade (número
de mortes pelo total de casos)
ficou em 4,9%. A mortalidade
(falecimentos por 100 mil habi-
tantes) foi de 21,5. Já a incidên-
cia (casos confirmados por 100
mil habitantes) ficou em 439,3.
Do total, 436.219 pessoas estão
em observação e 441.729 paci-
entes se recuperaram. Há ainda
4.047 mortes em investigação.

Os estados com maior núme-
ro de óbitos são São Paulo
(11.132), Rio de Janeiro (7.967),
Ceará (5.070), Pará (4.291) e
Pernambuco (3.959). Ainda figu-
ram entre os quer apresentam al-
tos índices de mortes os estados
do Amazonas (2.549), do Mara-
nhão (1.537), da Bahia (1.181),
do Espírito Santo (1.131), de
Alagoas (793) e da Paraíba (671).

Os estados com mais casos
de covid-19 são São Paulo
(190.285), Rio de Janeiro (83.343),
Ceará (81.289), Pará (71.243) e
Maranhão (62.711). (Agência Brasil)

SP ultrapassa 600 mil testes
de coronavírus e mira

triplicar checagem
O Governo de São Paulo con-

firmou na terça-feira (16) que já
foram realizados em todo o es-
tado pouco mais de 602 mil
testes para identificação do
coronavírus em pacientes com
suspeita de COVID-19. A meta
para as próximas semanas é
ampliar ainda mais o número
de exames e triplicar o volu-
me de diagnósticos em todo o
território estadual.

A Secretaria da Saúde confir-
mou 602.384 exames realizados
pelo SUS (Sistema Único de Saú-
de) e por laboratórios e hospitais
privados. Até o dia 15, foram tes-
tados 525.666 pacientes com sin-
tomas leves de síndromes gripais
e outras 76.718 pessoas interna-
das com suspeita de COVID-19.
São Paulo registrava 181.460 ca-
sos confirmados da doença até a
última segunda (15).      Página 2
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Guedes prevê nova fase
 para o Brasil entre setembro

e novembro

Voltado a mulheres com
deficiência, Governo de SP

lança TODAS in-Rede
Página 2
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SP ultrapassa 600 mil testes de
coronavírus e mira triplicar checagem

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Governo de São Paulo
confirmou na terça-feira (16) que
já foram realizados em todo o es-
tado pouco mais de 602 mil tes-
tes para identificação do corona-
vírus em pacientes com suspeita
de COVID-19. A meta para as pró-
ximas semanas é ampliar ainda
mais o número de exames e tri-
plicar o volume de diagnósticos
em todo o território estadual.

A Secretaria da Saúde con-
firmou 602.384 exames realiza-
dos pelo SUS (Sistema Único de
Saúde) e por laboratórios e hos-
pitais privados. Até o dia 15, fo-
ram testados 525.666 pacientes
com sintomas leves de síndromes
gripais e outras 76.718 pessoas
internadas com suspeita de CO-
VID-19. São Paulo registrava
181.460 casos confirmados da

doença até a última segunda (15).
A testagem em massa é um

dos mecanismos mais importan-
tes para reduzir a velocidade de
contágio do coronavírus. Assim
que o paciente é diagnosticado
como caso positivo, ele é isola-
do e também há monitoramento
das pessoas com quem teve con-
tato, permitindo a checagem de
novos casos suspeitos com o
surgimento de sintomas como
tosse seca, febre e falta de ar.

“Nós continuamos investin-
do na ampliação da testagem. Es-
tamos distribuindo 250 mil kits
para que os municípios aumentem
o volume de pacientes testados.
Isso é importante porque fortale-
ce medidas de vigilância, isola-
mento e monitoramento”, disse
Paulo Menezes, Coordenador do

Controle de Doenças da Secreta-
ria de Estado da Saúde.

“Acreditamos que, nas próxi-
mas duas semanas, o volume de
testes PCR [exame com coleta de
amostras no nariz e na boca] na
nossa rede laboratorial vai aumen-
tar significativamente. Nossa pers-
pectiva é que triplique o número
de testes por dia dedicados ao
SUS nas próximas semanas”,
acrescentou Menezes.

Resultados
Coordenador-Executivo do

Centro de Contingência do Co-
ronavírus em São Paulo, João
Gabbardo explicou a importân-
cia de diferenciação entre os
resultados de exames do tipo
PCR e os chamados testes rápi-
dos, que são feitos geralmente

com a coleta de uma pequena
amostra de sangue.

O primeiro serve para con-
firmar ou não se a pessoa está
com o coronavírus, enquanto o
segundo serve para determinar
se o paciente já foi contamina-
do no passado e agora possui
anticorpos contra o organismo
causador da COVID-19.

“O teste rápido tem utilida-
de completamente diferente.
Ele serve para identificar se a
pessoa no passado teve contato
com o vírus e se está imunizada,
se criou anticorpos. Quem faz o
teste rápido e dá negativo signifi-
ca que ainda não teve contato com
a doença e não tem anticorpos. Ele
ainda pode adquirir o coronavírus
e transmitir para outras pessoas”,
completou o médico.

Voltado a mulheres com deficiência,
 Governo de SP lança TODAS in-Rede

A Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência lançou na segunda-fei-
ra (15) o programa TODAS in-
Rede, que visa a promoção do
empoderamento e emancipa-
ção das mulheres com defici-
ência do estado de São Paulo.
Para saber mais sobre o pro-
grama, acesse
www.todasinrede.sp.gov.br.

O lançamento foi realizado
em evento online, com a parti-
cipação da Secretária de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Célia Leão, e da
Primeira-dama do Estado de São
Paulo e Presidente do Fundo
Social, Bia Doria.

“O programa TODAS in-
Rede nasceu pela necessidade de
empoderarmos as mulheres com
deficiência. Temos certeza que

isso traz uma sociedade mais
justa, que é o que o Governo de
São Paulo busca”, destacou a
Secretária Célia Leão.

Segundo dados do IBGE
2010, 1.710.601 mulheres com
deficiência vivem no estado de
São Paulo, o que representa
56,86% do total da população de
pessoas com deficiência do es-
tado. Dos empregos formais
ocupados por pessoas com de-
ficiência, apenas 37% foram
ocupados por mulheres (RAIS
2018).

Já quando o assunto é violên-
cia e gênero, em 2019 foram
registradas 4.761 ocorrências
envolvendo mulheres com defi-
ciência, de acordo com dados da
Secretaria da Segurança Pública.

Em razão desse cenário, o
objetivo do programa TODAS

in-Rede é dar voz às mulheres
com deficiência e levar informa-
ções relevantes com foco nos
temas: trabalho e renda; preven-
ção à violência; direitos afetivos
e sexuais; educação e liderança.

“É muito importante trazer
esse assunto para a discussão.
Nós do Governo estamos crian-
do cada vez mais ações às pes-
soas com deficiência”, enfatizou
Bia Doria.

Com as ações previstas no
programa, será constituída uma
rede virtual de mulheres com
deficiência de forma a retirá-las
de invisibilidade e, assim, bus-
car a união e o pertencimento
dessas mulheres.

As ações do programa
O programa conta com ações

estratégicas para alcançar o ob-

jetivo de unir as mulheres com
deficiência, visando o protago-
nismo feminino dentro do seg-
mento. Entre as principais inici-
ativas estão:

curso de ensino a distância
sobre o atendimento à mulher
vítima de violência, destinado
aos profissionais das Delegaci-
as de Defesa da Mulher e da
Rede de Proteção;

site acessível, informativo e
interativo, com canais de de-
núncia, entrevistas, artigos e
disponibilização de endereços
da rede de proteção e atenção
à mulher;

campanhas de comunicação
nas redes sociais e articulações
intersetoriais de forma a garan-
tir alternativas à autonomia
financeira da mulher com defi-
ciência.

Equipamento da Assistência Social
 distribui cestas básicas para famílias em

situação de vulnerabilidade
A Prefeitura de São Paulo e

seus parceiros têm intensifica-
do as ações para auxílio das fa-
mílias em situação de vulnera-
bilidade social da capital. O Cen-
tro para Crianças e Adolescen-
tes (CCA) Lar Batista de Crian-
ças, equipamento da Secretaria
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (SMADS),

na região do Campo Limpo,
Zona Sul, já entregou 656 ces-
tas básicas, 300 kits de choco-
late e 600 bombons por meio de
parcerias estabelecidas desde o
início da pandemia do covid-19,
em março.

Os itens foram doados pelas
entidades e empresas União São
Paulo, Lojas Americanas, Brasil

Cacau, Turma do Bem e Via 4.
Em outras ações, o Lar Ba-

tista de Crianças, que atende
390 crianças e adolescentes,
também entregou 630 cestas
básicas, 250 kits de alimentos,
280 cartelas com 20 ovos e 550
kits de higiene e limpeza para
famílias da região.

Desde o mês de março, os

CCAs tiveram as atividades co-
letivas suspensas e foram ori-
entados a desenvolver projetos
socioeducacionais passíveis de
serem realizados em domicílio,
e os recursos das parcerias pre-
vistos para a aquisição de ali-
mentos foram destinados à
compra de cestas básicas e itens
de higiene.

Presídios de São Paulo fazem mais
 de 2,7 mil atendimentos virtuais

Neste momento de pandemia,
as videoconferências têm possi-
bilitado a participação de presos
em audiências, atos processuais,
além de contato online com ofi-
ciais de justiça, advogados e de-
fensores públicos. Em dois me-
ses, foram realizados 2,7 mil
atendimentos nos presídios do
estado de São Paulo.

Somente em Bauru, as qua-
tro unidades prisionais realiza-
ram 804 atendimentos virtuais
nos meses de abril e maio. No

mesmo período, foram executa-
das 1.941 assistências jurídicas
remotas em outros 14 presídios
da região.

No último mês, o número de
unidades contempladas com o
serviço saltou de 39 para 176 em
todo o estado de São Paulo. Em
uma segunda fase do projeto, para
aprimorar o atendimento, será
assinado novo contrato prevendo
quase 700 equipamentos.

Os atendimentos têm sido
feitos por um aplicativo mais

moderno, em salas equipadas
com computador e webcam. A
medida também evita a suspen-
são, ainda que temporária, de
processos e outros procedimen-
tos jurídicos. Atualmente, o sis-
tema prisional paulista conta
com mais de 220 mil pessoas
privadas de liberdade.

“Trata-se de uma recomen-
dação a esses profissionais, com
o objetivo de evitar ao máximo
a possibilidade de contágio en-
tre eles e a população carcerá-

ria, hoje considerada a maior do
Brasil. Da mesma forma, servi-
dores, como os agentes peniten-
ciários ficam mais protegidos”,
afirma o Secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Nivaldo
Cesar Restivo.

A teleaudiência evita a movi-
mentação de sentenciados e dimi-
nui as chances de tentativa de fu-
gas e resgates. As 176 unidades
contam com uma sala para audi-
ências virtuais, com computador
e atendimento individualizado.

Capital registrou 48% de índice de
isolamento social na segunda-feira (15)

O Sistema de Monitoramen-
to Inteligente (SIMI-SP), do
Governo de São Paulo, apontou
que a cidade de São Paulo regis-
trou 54% de isolamento social
na última segunda-feira (15). O
número ainda representa uma
baixa adesão da capital. De acor-
do com a recomendação das au-
toridades de saúde, o índice mí-
nimo deve ser 55%.

“A gente continua monito-
rando o isolamento. O nosso
estado todo está entre a fase de
alerta máximo e controle, onde
a recomendação para a população
é de ficar em casa. Nós estamos
juntos iniciando um trabalho de
retomada para acolher as neces-
sidades de todos que precisam
gerar o mínimo de renda e tam-
bém ter acesso aos seus serviços,
mas precisamos fazer isso com
muita responsabilidade. Eu fico

feliz de ver que a população está
enxergando e entendendo essa
mensagem”, afirmou a secretária
estadual de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen.

O isolamento social ainda é
a principal recomendação para
conter a disseminação do coro-
navírus. Mesmo com a reabertura
em São Paulo, a cidade de São
Paulo segue monitorando interna-
ções, casos, óbitos, o isolamento
social e a ocupação de leitos. A
exigência do isolamento social
continua, sobretudo para as pes-
soas de grupos de risco (como
maiores de 55 anos, portadores de
doenças cardíacas e/ou crônicas
e pacientes imunodeprimidos ou
em tratamento oncológico).

“As pessoas devem continuar
com o álcool em gel, lavando as mãos
com água e sabão, ficando em casa e
se for preciso sair, usem máscaras”,

lembrou o secretário estadual de Saú-
de, José Henrique Germann.

No último boletim divulgado
pela Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), foram registrados
100.627 casos confirmados e
5.474 óbitos pela doença na capi-
tal. Outros 228.568 casos e 4.847
óbitos estão em investigação.

“Eu agradeço a população,
por todos estarem fazendo o seu
papel. A gente sai [de casa] com
a consciência de sair rápido, fa-
zer o que temos para fazer usan-
do a máscara, mas quando não
precisamos sair respeitamos o
isolamento ficando em casa. São
Paulo tem que mostrar que esse
caminho do meio é possível e se
não estiver funcionando daremos
passos para aumentar as restri-
ções, como foi feito no interi-
or”, ressaltou a secretária.

A central de inteligência ana-

lisa os dados de telefonia móvel
para indicar tendências de deslo-
camento e apontar a eficácia das
medidas de isolamento social.
Com isso, é possível apontar em
quais regiões a adesão à quaren-
tena é maior e em quais as cam-
panhas de conscientização preci-
sam ser intensificadas, inclusive
com apoio das prefeituras.

O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as opera-
doras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Governo de
São Paulo possa consultar infor-
mações agregadas sobre deslo-
camento no Estado. As informa-
ções são aglutinadas e anonimi-
zadas sem desrespeitar a priva-
cidade de cada usuário. Os da-
dos de georreferenciamento ser-
vem para aprimorar as medidas
de isolamento social para en-
frentamento ao coronavírus.

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  tem sua coluna (diária) de política

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se

tornando referência também na Internet, pelo site

www.cesarneto.com  ...  no Twitter  @cesarnetoreal

*
CÂMARA (SP)
Vereador Camilo Cristófaro (líder PSB) espera na Justiça de

DEUS - pra que prevaleça a verdade - e na Justiça Eleitoral brasi-

leira ser inocentado da acusação de ter recebido uma pequena
doação na campanha 2016 de quem não teria recursos nem pra

isso, fato que poderia cassar seu mandato

*
PREFEITURA (SP)
Diagnosticado (sem sintomas) portador do Corona vírus, Bru-

no Covas (PSDB) não politiza sobre as medicações que tá to-

mando, uma vez que tá isolado socialmente, embora trabalhando

como nunca. Ele tá em campanha pela reeleição e os números da

pandemia Covid-19 parecem estar caindo

*
ASSEMBLEIA (SP)
Vem aí um Projetão - com participação dos deputados de vá-

rios partidos - pra pelo menos minorar situações de crises - prin-
cipalmente financeiras - causadas em todas as regiões do Estado

pela virulência mortal da pandemia Covid-19. O deputado Carlão

(líder do governo) tá fazendo sua parte

*
GOVERNO (SP)
Em campanha pra Presidência 2022, Doria (dono do novo

PSDB ‘liberal de centro’) segue confiante que o governo da Chi-

na resolva rápido uma possível segunda onda do mutante vírus

Corona (Covid-19), que voltou a atacar em Pequim. Afinal, ‘sua’

vacina, via Butantã,  pra SP e o Brasil virá de lá

*
CONGRESSO (BR)
Ainda que o ainda ministro (Educação) Weintraub peça de-

missão - até pra demonstrar que não quer jamais prejudicar o
govenro Bolsonaro porque será massacrado no Supremo - o Pre-

sidente precisará mudar mais ministros, talvez o do Turismo, pra

não se tornar ainda mais refém do Legislativo

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Agora que o Supremo interpretou que as Forças Armadas (em

especial o Exército) não podem exercer nenhum tipo de Poder

Moderador (nas grandes crises entre as Instituições da Repúbli-

ca), Bolsonaro seguirá na sua luta até as eleições 2022 jogando
todas as fichas que ainda possui pra jogar

*

PARTIDOS (BR)
Enquanto o Brasil não reduzir o número de partidos (hoje são

33) pra no máximo 8 - e será muito - via legislação que exija

cláusulas de desempenho pra que os atuais se credenciem a con-

tinuar, os donos e sócios preferenciais seguirão alugando ou ven-

dendo produtos que não tem pra entregar

*
HISTÓRIAS (BR)
Escaramuça é a palavra da hora. Militares da China voltando a

se estranhar com os militares da Índia em região de fronteira (ape-

sar de serem do BRICS) e a ditadura da Coreia do Norte explo-
dindo literalmente escritório de negociações - na fronteira - com

a Coreia do Sul. Nem a Covid-19 dá jeito
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Lembre sempre de lavar as mãos

Cepal e FAO propõem
auxílio contra a fome na
América Latina e Caribe

A América Latina e o Caribe, fortemente afetados pela pandemia
do novo coronavírus, devem ultrapassar este ano a marca de 83 mi-
lhões de pessoas na pobreza extrema. A Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal) e a Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura (FAO) propõem, além de uma ren-
da básica de emergência para as pessoas pobres, um auxílio contra a
fome para todos aqueles que vivem nesta situação.

A proposta, feita na terça-feira (16) em uma conferência de
imprensa virtual, visa evitar que a crise sanitária se transforme
em crise alimentar. Nos últimos meses, os países da região vêm
registrando um aumento no número de pessoas abaixo da linha
da pobreza e uma redução do Produto Interno Bruto (PIB) per
capita. As estimativas mostram que a região deve terminar 2020
com 215 milhões de pessoas na pobreza e mais de 83 milhões na
extrema pobreza.

De acordo com a secretária executiva da Cepal, Alicia Bár-
cena, a criação de um auxílio contra a fome é uma das duas gran-
des propostas do organismo, juntamente com o incremento nos
subsídios às pequenas e médias empresas agrícolas e alimenta-
res, especialmente às empresas familiares, para garantir a cadeia
de produção de alimentos.

“Já fizemos a proposta uma renda básica de emergência (IBE -
Ingresso básico de Emergência, em espanhol), pelo período de seis
meses, e pensamos que é urgente complementar com a entrega de
um auxílio contra a fome. Esse auxílio poderia ser em forma de
transferências monetárias, cestas básicas ou cupons de alimentos
para toda a população em situação de pobreza extrema. Ou seja, de-
vemos dar a esses 83,4 milhões de pessoas o auxílio contra a fome,
porque não é um problema no fornecimento de alimentos, não te-
mos problema na cadeia, por enquanto. O problema é que os lares
não têm renda suficiente para adquirir alimentos”, afirmou Alicia.

O auxílio contra a fome proposto pelos organismos seria
entregue durante seis meses. O custo desse benefício seria de
0,45% do PIB regional se fosse direcionado a todos os mais de
83 milhões de pessoas em pobreza extrema. Ou seja, seriam dis-
ponibilizados, de acordo com a Cepal, US$ 23,5 bilhões, que
seriam pagos em parcelas de US$ 47 (valores de 2010). Caso o
auxílio fosse direcionado apenas às pessoas com mais de 65 anos,
o custo seria de 0,06% do PIB, ou seja, US$ 2,9 bilhões.

O segundo pacote proposto pela Cepal diz respeito ao au-
mento da oferta de créditos mais flexíveis e de investimentos
não reembolsáveis para o setor produtivo agropecuário. Alicia
explica que essas medidas evitariam falhas em cascata e mante-
riam a cadeia de pagamentos funcionando.

A ideia seria injetar US$ 5,5 bilhões em linhas de crédito
para pequenos, médios e grandes produtores, através de bancos
de desenvolvimento nacionais e internacionais, com garantias,
seguros e outros incentivos. Quanto aos fundos não reembolsá-
veis, o objetivo seria facilitar US$ 1,7 bilhão para propriedades
agrícolas. O benefício seria pago em uma parcela única de US$
250 para unidades de exploração agrária, para adquisição de fer-
tilizantes, sementes e outros insumos. A medida garantiria que
cerca de 6,8 milhões de fazendas (unidades de exploração agrí-
cola) recebecessem um investimento básico. As duas propostas
somariam US$ 7,2 bilhões, dos quais 76,4% seriam destinados a
créditos e 23,6% a subsídios produtivos.

As propostas têm três objetivos centrais. O primeiro é apoiar
as pessoas, garantindo o acesso aos alimentos. O lugar é apoiar
produtores e empresas, para que sigam operando, e o terceiro,
apoiar as cadeias produtivas para assegurar um funcionamento flui-
do de todo o sistema de produção e distribuição de alimentos.

Para o vice-diretor geral da FAO e representante regional para
a América Latina e Caribe, Julio Berdegué, a região está diante
do risco iminente de aumento da fome e da extrema pobreza. “A
América do Sul é um grande produtor mundial de alimentos, um
dos pilares da segurança alimentar global e, no entanto, é onde
está mais da metade das pessoas que vivem em condição de fome
na região”, disse Berdegué.

“Não é apenas que as pessoas deixam de comer o suficiente quan-
do temos um choque como o que estamos experimentando em con-
sequência da pandemia, mas também que as pessoas passam a ter
dietas mais baratas e menos nutritivas, com mais gorduras, açúcares
e sódio, e menos frutas, verduras, lácteos e proteínas - porque é uma
dieta mais barata. Isso gera consequências muito sérias em uma re-
gião como a América Latina, que lamentavelmente já é líder mundi-
al em sobrepeso, obesidade e má nutrição”, acrescentou.

Berdegué afirmou que a situação deve agravar-se ainda mais
e ressaltou os impactos da cise sobre o emprego feminino. “Cen-
tenas de milhares de mulheres trabalham nas empacotadoras, na
produção de flores, na colheita de frutas e verduras, e seus em-
pregos estão em risco. Isso é muito preocupante.”

Sobre a dieta escolar, Berdegué ressaltou as diversas medi-
das tomadas pelos da região para garantir o acesso das crianças
aos alimentos durante a crise.

“Fecharam-se as escolas em toda a América Latina e Caribe
para evitar que as crianças se contaminassem, mas as escolas não
são só escolas, são lugares onde 84 milhões de meninos e meni-
nas comem todos os dias. E, para 10 milhões deles, é a principal
refeição. Muitos países fizeram esforços para manter vivo o sis-
tema de alimentação escolar, inventando alternativas criativas e
inteligentes para repartir as cestas às famílias. Antes, a criança ia à
escola e lhe davam a bandeja com sua comida. Agora lhe dão uma
caixa, que está pensada para uma criança e, muitas vezes, alimenta
toda a família, que está sem renda”, disse o representante da FAO.

Quanto ao Brasil, Berdegué destacou que, do ponto de vista ali-
mentar, é um país central. “O crescimento no número de pessoas
contagiadas, doentes e falecidas [pela covid-19], por sorte ainda não
mostrou impacto sobre o sistema de alimentar brasileiro. Se isso
chegasse a acontecer, as consequências seriam de enorme gravida-
de, para o Brasil, para a região e para o mundo. O Brasil, que é um
país exemplar na luta contra a fome, não deve retroceder em uma
conquista de todo o povo brasileiro. É fundamental que se mante-
nham os programas de apoio à agricultura familiar, de compras pú-
blicas da agricultura familiar, de alimentação escolar, etc. É todo
um conjunto de medidas e programas que tinham se convertido em
um modelo que muitos países olhavam com interesse.”

Para Alicia Bárcena, o Brasil foi um grande exemplo. “A ex-
periência do Fome Zero, de fato, foi levada a outros países com
muito sucesso e foi inclusive adotada em nível global. Em rela-
ção à pandemia, devemos reconhecer que o Brasil implementou
vários mecanismos de manutenção de renda e linhas de apoio às
empresas. O governo manifestou que o pacote de ajuda fiscal
chega a 12% do PIB, o que é muito alto, mas não há dúvida de
que não implementou as mesmas políticas de contenção e isola-
mento que o resto da região, e isso também tem consequências.”
(Agencia Brasil)

O Brasil voltou a figurar na
lista dos 25 países mais confiá-
veis para o investimento estran-
geiro direto (IED), segundo in-
dicador produzido pela consulto-
ria norte-americana A.T. Kearney,
divulgado na terça-feira (16).

Após ficar de fora da lista no
ano passado, o país é a única na-
ção da América Latina a com-
por a lista no ranking de 2020.
Pelo oitavo ano consecutivo,
os Estados Unidos lideram
como país mais atrativo para
investimentos estrangeiros,
seguido por Canadá, Alemanha,
Japão e França. Completam a
lista dos dez primeiros colo-
cados, pela ordem: Reino Uni-
do (6º), Austrália (7º), China
(8º), Itália (9º) e Suíça (10º).

O Índice de Confiança do In-
vestimento Estrangeiro Direto
(IED) da Kearney é uma pesqui-
sa anual feita com executivos das
500 maiores empresas do mun-
do, desde 1998. As classifica-
ções são calculadas com base em
perguntas sobre a probabilidade

de as empresas dos entrevista-
dos fazerem um investimento
direto em um mercado nos pró-
ximos três anos. A pontuação
varia em uma escala de 1 a 3. No
caso do Brasil, a pontuação apu-
rada foi de 1,65.

“Depois de sair do ranking de
2019, o Brasil retoma uma po-
sição este ano, ficando em 22º
lugar. Entre os fatores que im-
pulsionaram o sentimento de
investimento estão a aprova-
ção da reforma da previdência
e os esforços do governo para
ampliar as privatizações, o
que devem estimular o cres-
cimento da economia”, diz o
relatório da Kearney sobre o
desempenho do Brasil.

A consultoria define investi-
mento estrangeiro direto como
aplicação de capital por uma
empresa estrangeira em uma
empresa em um país diferente.
É o mesmo conceito definido
pela Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento (Unctad), de que

se trata de “um investimento que
envolve um relacionamento de
longo prazo e reflete um interes-
se e controle duradouros por
uma entidade residente em uma
economia (investidor direto es-
trangeiro ou empresa-mãe) de
uma empresa residente em ou-
tra economia (IDE) empresa ou
afiliada empresa ou afiliada es-
trangeira)”

Consulte a lista completa do
Índice de Confiança do Investi-
mento Estrangeiro Direto (IED)
de 2020.

Efeitos da pandemia
O levantamento da Kearney

foi feito entre 27 de janeiro e 3
de março, antes da eclosão da
pandemia do novo coronavírus,
e os efeitos da crise global só
foram captados de forma parci-
al, no final das entrevistas.

“No início do período da pes-
quisa, antes da disseminação do
vírus, os líderes empresariais
eram razoavelmente otimistas
sobre a economia global e o fu-

turo do investimento direto. A
covid-19 parecia estar contida na
Ásia. De fato, mais investidores
disseram estar mais otimistas
sobre o próximo ano do que no
ano passado. No entanto, quan-
do os investidores perceberam
que estavam ‘entrando na tem-
pestade’ nas últimas duas sema-
nas da pesquisa, a confiança dos
investidores diminuiu de manei-
ra previsível em todos os seto-
res - para mercados desenvolvi-
dos, emergentes e de fronteira,
refletindo o rápido surto da pan-
demia”, diz a Kearney em seu
relatório.

Segundo a consultoria, os
investidores passaram a priori-
zar a indicação de mercados
grandes e estáveis, com estrutu-
ras políticas e regulatórias mais
previsíveis. Para a Kearney, o
cenário favorece a reorientação
de investimentos para as econo-
mias mais desenvolvidas, uma
tendência que já vinha sendo ve-
rificada nos últimos anos.
(Agencia Brasil)

Dólar fecha em alta após divulgação
que EUA estão saindo da crise

O dólar fechou em nova e
firme valorização na terça-feira,
retomando o patamar de R$
5,23, em dia de fortalecimento
global da divisa norte-america-
na após dados turbinarem expec-
tativas de que os Estados Unidos
estão deixando o pior da crise
econômica do coronavírus, o
que endossou o status do dólar
como porto seguro.

Inicialmente, os números
positivos do varejo nos EUA ele-
varam o apetite por risco nos
mercados de câmbio, mas a com-
binação deles com declarações
ainda cautelosas do chair do FED
(Banco Central dos Estados Uni-
dos), Jerome Powell, acabou
aumentando a demanda pela se-
gurança da moeda dos EUA.

Powell disse que o FED não
vê como atrativa a ferramenta de
juros negativos, que não há de-
cisão sobre controle da curva de

Treasuries e que o banco central
vai desacelerar as recém-anun-
ciadas compras de títulos corpo-
rativos individuais caso o funci-
onamento do mercado melhore.

Todos esses motivos haviam
sido citados recentemente
como fatores de queda do dólar
nos mercados internacionais.

O dólar também se apreciou
na esteira de notícias de que
Pequim e províncias da China
impuseram restrições de via-
gem devido a aumento de ca-
sos de coronavírus, o que pro-
vocou temor de uma segunda
onda de infecções.

No Brasil, a valorização da
divisa foi respaldada ainda pelo
clima de incerteza do lado polí-
tico, que na visão do mercado
atrapalha a retomada dos deba-
tes sobre reformas econômicas.
O tombo pior que o esperado
nas vendas do varejo brasileiro

em abril tampouco ajudou.
O dólar à vista subiu 1,76%

e fechou a R$ 5,2324 na venda.
Na B3, o dólar futuro de pri-

meiro vencimento tinha alta de
1,65%, a R$ 5,2456, às 17h28.

O mercado já devolveu parte
do recente rali no exterior, en-
quanto aqui o dólar se afasta
mais das mínimas abaixo de R$
5 atingidas no começo de junho.

Enquanto aumentam temo-
res sobre impactos negativos
de tanta oscilação na taxa de
câmbio no Brasil sobre a es-
perada recuperação, analistas
adotam cada vez mais cautela
sobre o recente otimismo nos
mercados externos.

“Ainda vejo desafios pela
frente e uma recuperação muito
heterogênea da economia, uma
vez passados esses efeitos ini-
ciais. O mercado tem sim moti-
vos para celebrar, mas precisa-

mos sempre medir o que já está
no preço em cada momento do
tempo”, disse Dan Kawa, sócio
da TAG Investimentos.

O chair do FED voltará a fa-
lar na quarta-feira (17), enquan-
to no Brasil as atenções estarão
voltadas para a decisão de polí-
tica monetária do Banco Central.
Há especulações de que o BC
pode deixar a porta aberta para
novos cortes da Selic diante das
fracas leituras de inflação e do
colapso da economia.

O real perde 23,31% no ano,
pior desempenho global. A que-
da dos juros é citada como ele-
mento que pressionou o câm-
bio nos últimos tempos, já que
reduziu a taxa paga por títulos
de renda fixa e colocou o Bra-
sil em desvantagem em relação
a outros emergentes com juros
básicos mais elevados. (Agen-
cia Brasil)

Guedes prevê nova fase para o Brasil
entre setembro e novembro

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, avalia que entre
setembro e novembro o Brasil
terá um “ano novo muito bom
pela frente”. Ele participou  na
terça-feira  (16) do seminário
virtual Os Reflexos das Deci-
sões Judiciais na Política Eco-
nômica, organizado pelo Institu-
to de Garantias Penais (IGP).

“Acho que lá para setembro,
outubro, novembro, nós já esta-
mos num novo país, com ano
novo muito bom pela frente. Eu
acredito nisso, vamos lutar por
isso, manhã, tarde e noite. Esta-
mos lutando por isso e acho que
nós vamos conseguir”, afirmou.

Para Guedes, a crise de saú-
de e econômica será superada e

o país seguirá com as reformas.
“Tenho certeza que o Brasil vai
surpreender”.

Bomba biológica
No evento, Guedes disse ain-

da que a crise na economia gerada
pelo novo coronavírus é uma
“bomba biológica” que gerou uma
situação de emergência fiscal. “As
crises econômicas são basica-
mente tipificadas, conhecidas.
Essa foi uma bomba biológica,
absolutamente inédita”, destacou.

Ele reforçou que a União não
pode arcar com todas as perdas
de receitas de estados e municí-
pios devido à pandemia. Até por-
que a União também tem perdas
de receitas. Para Guedes, se fi-

zesse isso o governo deixaria
“passivos impagáveis” para fi-
lhos e netos. “A União é uma vi-
úva que não pode ser explorada,
onde todo mundo empurra a con-
ta. Parece muito esperto empur-
rar a conta para a União, mas isso
é uma covardia dessa geração
com filhos e netos”, disse ele.

Contenciosos
O ministro da Economia

lembrou que há “contenciosos
inimagináveis”, acima de R$ 1
trilhão, relacionados à tributa-
ção. “Quando você tem conten-
ciosos acima de R$ 1 trilhão de
um lado e desonerações de R$
300 bilhões do outro está muito
clara a configuração de um ma-

nicômio tributário. Os impostos
são tão elevados, tão complexos,
tão disfuncionais que para um ter-
ço do empresariado, que tem in-
fluência política, é melhor ir bas-
tante a Brasília para conseguir de-
soneração. No outro extremo,
quem tem pouco trânsito políti-
co, mas tem muito recurso finan-
ceiro, prefere ir à Justiça para cri-
ar esse contencioso”, afirmou.

Segundo Paulo Guedes, a
aprovação de uma reforma tribu-
tária pode reduzir esses conten-
ciosos. Ele defendeu a criação
de um “passaporte tributário”,
em que as empresas passariam
para um novo regime ao pagar
parte da dívida, por meio de um
acordo. (Agencia Brasil)

Agropecuária pode faturar R$ 703,8 bi
em 2020, diz ministério

O valor bruto da produção
agropecuária (VBP) deve regis-
trar, em 2020, um crescimento
de 8,5% na comparação com
2019, e chegar a R$ 703,8 bi-
lhões, segundo dados atualiza-
dos em maio pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento.

Segundo o coordenador-ge-
ral de Avaliação de Políticas e
Informação da Secretaria de Po-
lítica Agrícola do Mapa, José
Garcia Gasques, o resultado re-
corde foi obtido graças à safra
de grãos, estimada em 250,5
milhões de toneladas, bem
como aos preços agrícolas e ao
“desempenho favorável de algu-

mas lavouras, como o café e a
cana-de-açúcar”.

De acordo com o ministério,
as lavouras registraram alta de
11%, com R$ 469,8 bilhões. Já
a pecuária cresceu 3,9% no ano,
chegando a R$ 234 bilhões em
2020. Também apresentaram
“fortes elevações” os preços do
milho (19,7%), soja (11,8%) e
o café arábica (20,4%). Café,
milho e soja representam 57,8%
do valor bruto das lavouras.

Segundo a Conab, as expor-
tações acumuladas de soja, de
janeiro a maio, bateram recorde
para o período, chegando a 48
milhões de toneladas. “Outros
produtos, como laranja, arroz,

feijão, tomate e trigo, experi-
mentam aumentos de preços
nesse período, porém a fonte
dessas altas está ligada ao mer-
cado interno”, informou, em
nota.

Outro fator favorável para o
setor foi a alta do dólar, que aca-
bou por colocar os preços do-
mésticos “em patamares eleva-
dos”. De acordo com a pasta, o
mercado internacional tem re-
fletido também na pecuária, ele-
vando os preços de carnes bovi-
na e suína, na comparação com
o ano passado.

O VBP é atualizado mensal-
mente. Seu cálculo é efetuado
para os estados e regiões brasi-

leiras, com dados de 21 produ-
tos de lavouras e cinco ativida-
des da pecuária. O índice é obti-
do pela multiplicação da quanti-
dade produzida pelo preço rece-
bido pelo produtor.

De acordo com o levanta-
mento, um “grupo reduzido de
produtos” está com desempenho
“pouco favorável” – caso da ba-
nana, da batata-inglesa, uva, car-
ne de frango e leite.

“Entre estes, o leite é o úni-
co que tem sido mencionado
como um dos que está sendo
afetado pela pandemia do novo
coronavírus [covid-19]”, expli-
ca o coordenador do Ministério.
(Agencia Brasil)
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Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte no dia 18/
06 às 19 h.
www.originarteleiloes.com.br, Av.
Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 5825-8932
originarteleiloes@gmail.com

Arlon Latin America Partners Frozen Participações S.A.
CNPJ/ME nº 21.118.742/0001-96

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais

Demonstração de Fluxo de Caixa

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida – – 113.254 84.315
Custo dos produtos vendidos – – (68.153) (56.181)
Lucro bruto – – 45.101 28.134
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (260) (575) (13.674) (7.300)
Com vendas – – (17.215) (21.232)
Outras (despesas) receitas, líquidas (704) (656) (2.344) (804)
Perda/ganho por diluição em investimentos – 289 – 289
Equivalência patrimonial 4.844 (555) – –
Total das despesas operacionais 3.880 (1.497) (33.233) (29.047)
Lucro antes dos resultados financeiros 
e impostos 3.880 (1.497) 11.868 (913)

Resultado financeiro (1) 1 (3.674) (3.194)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 3.879 (1.496) 8.194 (4.107)
Imposto de Renda e CSLL – Correntes – – (1.782) –
Imposto de Renda e CSLL – Diferidos – – (765) 2.391
Lucro (prejuízo) do exercício 3.879 (1.496) 5.647 (1.716)
Participação dos acionistas controladores – – 3.879 (1.496)
Participação acionistas não-controladores – – 1.768 (220)
 – – 5.647 (1.716)

A Diretoria
Emílio Yoshiyuki Aoki – Contador CRC: SP113.579/O-1

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante 119 73 60.759 41.090
Caixa e equivalentes de caixa 85 39 9.452 7.917
Contas a receber – clientes – – 16.705 14.657
Estoques – – 17.319 10.826
Impostos a recuperar 34 34 11.954 5.838
Adiantamento a fornecedores – – 4.893 1.448
Outros créditos – – 6 –
Despesas do exercício seguinte – – 430 404
Ativo não circulante 37.353 34.602 53.824 49.781
Depósitos judiciais – – 1.337 1.244
Impostos a recuperar – NC – – 955 889
Tributos diferidos – – 4.221 4.994
Mútuos a receber – – 35 35
Investimentos 37.353 34.602 7 7
Imobilizado – – 31.639 25.651
Intangível – – 15.630 16.961
Total do ativo 37.472 34.675 114.583 90.871

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018 2019 2018
Passivo circulante 3 58 38.197 28.603
Fornecedores 2 56 19.738 13.002
Obrigações sociais – – 4.456 2.578
Obrigações tributárias 1 2 1.134 294
Empréstimos e financiamentos – – 9.325 10.964
Adiantamento de clientes – – 444 96
Outras obrigações – – 2.329 1.669
Arrendamento mercantil – – 771 –
Passivo não circulante – 500 22.468 21.158
Empréstimos e financiamentos – – 18.263 19.344
Fornecedores – – 507 707
Tributos diferidos – – 68 76
Provisão para contingências – 500 1.026 1.031
Arrendamento mercantil – – 2.604 –
Patrimônio líquido 37.469 34.117 53.918 41.110
Capital social 32.382 38.707 32.382 38.707
Reservas de capital 1.208 – 1.223 15
Reserva de reavaliação – – 131 148
Reserva de lucros 3.879 – 3.732 –
Prejuízos acumulados – (4.590) – (4.754)
Atribuído a participação dos 
cotistas controladores 37.469 34.117 37.468 34.116

Participação dos cotistas não controladores – – 16.450 6.994
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 37.472 34.675 114.583 90.871

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 3.879 (1.496) 5.647 (1.716)
Resultado abrangente do exercício 3.879 (1.496) 5.647 (1.716)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 3.879 (1.496) 3.879 (1.496)
Acionistas não controladores – – 1.768 (220)
Resultado abrangente total 3.879 (1.496) 5.647 (1.716)

Demonstração de Resultado 
Abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 3.879 (1.496) 5.647 (1.716)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilida-
des geradas pelas atividades operacionais:

Equivalência patrimonial (4.844) 555 – –
Depreciação e amortização – – 2.625 1.264
Amortização mais-valia em investimentos 1.317 1.318 1.317 1.318
Perda/ganho por diluição em investimentos – (289) – (289)
Resultado na alienação de imobilizado – – 657 369
Impostos de renda e CSLL diferidos – – 2.547 (2.391)
Provisão para devedores duvidosos – – 330 1.185
Provisão para contingências (500) (470) (4) (325)
Despesas financeiras – – 2.991 2.365

Reserva 
de capital

Reserva de 
reavaliação

Reserva 
de lucros Preju- Total da Participação Total do

Capital 
Integra-

lizado

Reserva 
de 

capital

Subvenção de 
investimentos 

reflexa

Reserva de 
reavaliação 

reflexa
Reserva 

legal

Reserva 
de 

lucros

ízos 
acumu-

lados

participação 
dos contro-

ladores

dos cotistas 
não controla-

dores

patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 38.457 – 15 165 – – (3.275) 35.362 6.752 42.114
Aumento de capital social 250 – – – – – – 250 462 712
Resultado do exercício – – – – – – (1.496) (1.496) (220) (1.716)
Realização de reserva de reavaliação – – – (17) – 17 – – –
Saldos em 31/12/2018 38.707 – 15 148 – – (4.754) 34.116 6.994 41.110
Aumento de capital social 250 – – – – – – 250 6.912 7.162
Redução de capital social por 
absorção de prejuízos (4.590) – – – – – 4.590 – – –

Redução de capital social (1.985) – (1.985) – (1.985)
Transação de capital – 1.208 – – – – – (1.208) 776 1.984
Resultado do exercício – – – – – – 3.879 3.879 1.768 5.647
Realização de reserva de reavaliação – – – (17) – – 17 – – –
Transferência para reservas – – – – 194 3.538 (3.732) – – –
Saldos em 31/12/2019 32.382 1.208 15 131 194 3.538 – 37.468 16.450 53.918

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Demonstração de Resultado Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Aumento/redução das contas do ativo
Contas a receber de clientes – – (2.378) (5.035)
Estoques – – (6.493) 4.446
Impostos a recuperar – – (6.177) (2.570)
Outras contas a receber – – (3.570) (466)
Aumento/redução das contas do passivo
Fornecedores (55) 50 6.535 3.868
Obrigações sociais – – 1.878 533
Obrigações tributárias (1) 2 (12) (3)
Outras contas a pagar – – 1.008 870
Impostos de renda e CSLL pagos – – (935) –
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais (204) (330) 5.965 3.423

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recebimento pela venda de imobilizado – – 710 –
Aquisição de Intangível – – (5) –
Aquisição de Imobilizado – – (5.698) (13.833)
Ágio na aquisição de ações – –
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimento – – (4.993) (13.833)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação de empréstimos – – 8.128 33.622
Pagamento de juros sobre empréstimos – (2.823) (1.535)
Pagamento de principal de empréstimos – (10.908) (21.067)
Pagamento de arrendamentos (996) –
Integralização de capital social 250 250 7.162 1.000
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamento 250 250 563 12.020

Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 46 (80) 1.535 1.610

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 39 119 7.917 6.307
No final do exercício 85 39 9.452 7.917
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 46 (80) 1.535 1.610

Demonstrações dos Resultados 31.12.2019 31.12.2018
(Despesas) Receitas Operacionais
Outras receitas 547.177,89 9.000,00
Despesas administrativas (132.630,38) (281.163,89)
Despesas tributárias (71.533,29) (11.367,89)
Financeiras líquidas 205.704,14 105.723,17
(Prejuízo)/Lucro Operacional antes
  dos Impostos 548.718,36 (177.808,61)
Contribuição Social (30.386,54) -
(Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício 518.331,82 (177.808,61)
(Prejuízo)/Lucro por lote de mil ações - R$ 0,0518 (0,0178)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Das atividades operacionais 31.12.2019 31.12.2018
  Lucro (Prejuízo)  líquido do exercício 518.331,82 (177.808,61)
  Ajustes por: Depreciação 2.077,96 33,33
Decréscimo (acréscimo) dos ativos - -
  Contas a receber (62.039,14) (93.438,24)
  Impostos e contribuições a recuperar 55.449,26 131.264,18
(Decréscimo) acréscimo nos passivos - -
  Impostos e contribuições a recolher (2.924,85) 3.737,92
  Outras contas a pagar 247,12 (109,30)
Caixa oriundo das atividades operacionais 511.142,17 (136.320,72)
Das atividades de investimentos
  Conta-corrente sócios 10.000,00 90.000,00
  Distribuição de lucros - -

Caixa oriundo (aplicado) das atividades
  de investimentos 10.000,00 90.000,00
Das atividades de financiamentos
  Aquisição de ativo imobilizado (26.536,18) (9.423,11)
  Baixa do imobilizado - -
Caixa aplicado (oriundo) em atividades
  de financiamentos (26.536,18) (9.423,11)
Aumento (diminuição) de caixa e
  equivalentes de caixa 494.605,99 (55.743,83)
Caixa e equivalentes de caixa
  No início do exercício 96.991,84 152.735,67
  No final do exercício 591.597,83 96.991,84
Aumento (diminuição) no caixa e
  equivalentes de caixa 494.605,99 (55.743,83)

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

Reservas de Lucros
Capital Social Reserva Legal Lucros Retidos Prejuízos Acumulados Total

Saldos em 31.12.2017 11.597.280,60 939.471,04 1.219.765,79 - 13.756.517,43
Prejuízo do exercício - - - (177.808,61) (177.808,61)
Transferência para absorção de prejuízos - - (177.808,61) 177.808,61 -
Saldos em 31.12.2018 11.597.280,60 939.471,04 1.041.957,18 - 13.578.708,82
Lucro do exercício - - - 518.331,82 518.331,82
Transferência para lucros retidos - - 518.331,82 (518.331,82) -
Saldos em 31.12.2019 11.597.280,60 939.471,04 1.560.289,00 - 14.097.040,64

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto  Operacional: A Empresa tem como objetivo a administração e 
o arrendamento de bens imóveis próprios e a exploração de projetos de 
reflorestamento e agrícolas. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais levam em 
consideração as disposições contidas na legislação societária - Lei nº 
11.638/07 e em conformidade com os pronunciamentos técnicos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: 

O resultado é apurado pelo regime de competência. b) Direitos e obrigações: 
Registrados de modo a refletir os valores de realização, conhecidos ou 
calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e varia-
ções monetárias incorridas. c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aqui sição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. 4. Capital 
Social: O Capital social, totalmente integralizado, é representado por 
10.000.000.000 (dez bilhões) de ações ordinárias sem  valor nominal.
Dulce Racy Aun - Diretora-Presidente | Omar Karam Simão Racy - Diretor

Tania Racy - Diretora | Célia Aun Gregorin - Diretora
Osvaldo M. de Souza - Contador CRC 1SP089706/O-6

Companhia Guassahy Comércio e Representações
CNPJ: 50.014.893/0001-00

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
Balanços Patrimoniais - Ativo 31.12.2019 31.12.2018

Circulante 2.080.208,83 1.579.012,96
Disponibilidades 973,35 91.729,11
Aplicações financeiras 590.624,48 5.262,73
Contas a receber 1.384.579,72 1.322.540,58
Impostos a recuperar 104.031,28 159.480,54
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo 12.225.261,63 12.200.803,41
Investimentos 384,58 384,58
Imobilizado 12.224.877,05 12.200.418,83
Total do Ativo 14.305.470,46 13.779.816,37

Balanços Patrimoniais - Passivo 31.12.2019 31.12.2018
Circulante 208.167,60 200.845,33
Empréstimos 100.000,00 90.000,00
Impostos e contribuições a recolher 2.463,92 5.388,77
Dividendos propostos 46.622,24 46.622,24
Provisões para comissões 55.202,62 55.202,62
Outras contas a pagar 3.878,82 3.631,70
Não Circulante: Exigível a Longo Prazo 262,22 262,22
Contas a pagar 262,22 262,22
Patrimônio Líquido 14.097.040,64 13.578.708,82
Capital social 11.597.280,60 11.597.280,60
Reservas de lucros 2.499.760,04 1.981.428,22
Total do Passivo 14.305.470,46 13.779.816,37

RICLAN S.A.
CNPJ nº 56.370.364/0001-18

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 - 2018 (Em Reais)

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras
1 - Operações: A empresa tem por objetivo social a exploração da indústria 
e do comércio, inclusive a representação de produtos alimentícios e espe-
cialmente balas, caramelos e produtos correlatos. 2 - Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: 2.1 - Principais Práticas Contábeis: a) Cri-
tério de Elaboração e Apresentação: A Escrituração e as Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas em observância dos critérios contábeis cons-
tantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pela Lei nº 11.638/2007 e 
a Lei 11.941/2009 (Artigos 37 e 38). b) Apuração do Resultado: O resulta-
do é apurado pelo regime de competência. c) Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa não 
foi constituída em 31 de dezembro de 2019 e 2018. d) Estoques: Os esto-
ques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, inferior 
aos custos de reposição ou aos valores de realização.
Descrição 2019 2018
Matéria-Prima 5.157.534,38 4.584.387,02
Material de Embalagem 10.905.992,71 9.317.656,38
Material Auxiliar Fabricação 346.479,24 327.787,69
Produtos Acabados 16.540.836,69 13.703.113,41
Produtos em Processo 351.534,53 393.664,76
Produtos Retrabalho 4.325,00 7.420,59
Manutenção de Máquinas 3.796.990,27 3.176.349,68
Material de Limpeza 65.497,18 50.442,40
Material de Propaganda 975.061,01 966.134,66
Uniformes para Empregados 163.784,09 146.730,23
Material Escritório Papel 4.190,62 2.131,39
Total do Estoque 38.312.225,72 32.675.818,21
e) Imobilizado: As depreciações dos bens do imobilizado são calculadas 
pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica do bem. Os 
itens mais significativos do ativo imobilizado como Terrenos, Edificações, 
Instalações, Veículos e Caminhões, Máquinas e Equipamentos, foram ava-
liados de acordo com o ICPC10 e CPC 27, custo atribuído “deemed cost” 
com data-base em 31 de dezembro de 2009. f) Investimentos:
Descrição 2019 2018
Chácara São Sebastião 149.695,28 149.695,28
Prédio da Rua 02 - Número 16 283.094,00 283.094,00
Imóvel de Campos do Jordão 53.071,00 53.071,00

Descrição 2019 2018
Terrenos - Minas Gerais – –
Total Investimento 485.860,28 485.860,28
g) Imobilizado/Intangível:
Descrição 2019 2018
Terrenos 30.583.204,00 30.583.204,00
Instalações Industriais 18.658.705,99 17.254.924,60
Edificação e Construções 31.903.027,23 26.931.441,93
Máquinas e Equipamentos 125.750.706,63 115.425.685,08
Veículos 4.583.555,81 4.583.555,81
Móveis e Utensílios 3.905.279,88 3.811.139,75
Ferramentas 468.540,10 373.330,28
Computadores e Periféricos 2.102.155,17 2.043.522,75
Total Ativo 217.955.174,81 201.006.804,20
Total Depreciação Acumulada (108.479.305,21) (102.748.519,73)
Total Líquido Imobilizado 109.475.869,60 98.258.284,47
Marcas e Patentes 1.502.219,36 1.192.709,74
Software 2.286.203,57 2.237.607,34
Total Intangível 3.788.422,93 3.430.317,08
(–) Amortização Marcas e Patentes (1.060.653,02) (936.960,13)
(–) Amortização Software (2.057.841,33) (1.967.667,45)
Total Amortização (3.118.494,35) (2.904.627,58)
Total Líquido do Intangível 669.928,58 525.689,50
h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando for o caso, das varia-
ções monetárias e encargos incorridos até a data do balanço. Os leasings 
financeiros registrados no passivo estão contabilizados segundo os padrões 
internacionais de contabilidade e segundo o que determina a Lei 
nº 11.638/2007 e o pronunciamento CPC nº 06. i) Receitas e despesas: As 
receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência. 3 - Capital 
Social: O Capital Social em 31/12/2019, totalmente integralizado é repre-
sentado por 65.250.000 ações ordinárias, sem valor nominal. 4 - Ajuste de 
Avaliação Patrimonial: O Deemed Cost foi aplicado em 01/01/2010 e dele 
resultou um acréscimo patrimonial no montante abaixo descrito. Em 2016, 
2017, 2018 e 2019 houveram as seguintes realizações da reserva conforme 
abaixo demonstrado.

Demonstração do Resultado 2019 2018
(+) Receitas Operacionais Bruta 387.530.101,92 356.272.912,01
  Vendas Mercado Nacional 326.060.992,37 303.133.093,65
  Vendas Mercado Exterior 75.498.064,65 66.741.773,92
  (–) IPI sobre Vendas (13.412.971,24) (13.112.790,75)
  (–) ICMS-ST sobre Vendas (615.983,86) (489.164,81)
(–) Deduções da Receita Bruta (65.314.369,74) (61.278.111,43)
 (–) Impostos Incidentes (63.919.638,98) (59.040.303,72)
  ICMS sobre Venda (36.156.003,88) (33.287.457,90)
  PIS sobre Venda (4.952.473,28) (4.593.786,02)
  COFINS sobre Venda (22.811.161,82) (21.159.059,80)
 (–) Devoluções e Cancelamentos (1.394.730,76) (2.237.807,71)
(=) Receitas Operacionais Líquidas 322.215.732,18 294.994.800,58
(–) Custo dos Produtos Vendidos (226.994.421,17) (194.669.593,20)
(=) Lucro Bruto 95.221.311,01 100.325.207,38
(–) Despesas Operacionais (84.410.633,64) (77.266.869,31)
 Despesas Comerciais (40.424.422,81) (37.103.959,24)
  Outras Despesas Comerciais (15.868.159,16) (16.329.605,01)
  Logísticas e Entregas (24.556.263,65) (20.774.354,23)
 Despesas Administrativas (43.986.210,83) (40.162.910,07)
  Salários/Despesas com Pessoal (30.952.542,99) (28.234.912,75)
  Manutenção e Conservação (834.373,01) (733.823,50)
  Serviços (7.789.492,10) (7.169.563,90)
  Outras Despesas (2.951.387,92) (2.595.445,45)
  Despesas com Depreciação 262.917,46 (218.945,09)
  Despesas com Amortização (213.866,77) (176.130,26)
  Impostos e Taxas (1.049.518,31) (842.272,85)
  Despesas Não Dedutíveis (163.483,77) (131.136,47)
  Outras Despesas Operacionais (294.463,42) (60.679,80)
(+) Outras Receitas e Despesas 570.988,43 11.899.193,45
 Receitas Eventuais/Recuperação 595.505,28 12.022.084,52
 Receita Venda Ativo Imobilizado 75,20 100.966,09
 (–) Custo Venda Ativo Imobilizado (24.592,05) (223.857,16)
(=) Resultado Operacional 
 antes Financeiros (Ebit) 11.381.665,80 34.957.531,52
 (=) Lucro Operacional antes dos Impostos, 
  Depreciação e Amortização (EBITDA) 11.332.615,11 35.352.606,87
(=) Resultado Financeiro (7.225.463,14) (7.583.726,02)
 Receitas Financeiras 6.293.675,98 6.580.456,66
 Despesas Financeiras (13.519.139,12) (14.164.182,68)
(=) Resultado Operacional 
 antes IRPJ e CSLL 4.156.202,66 27.373.805,50
 (–) Provisão do Imposto de Renda 281.162,84 (7.138.928,49)
 (–) Provisão da Contribuição Social 81.831,57 (2.636.281,43)
(=) Lucro Líquido antes das 
 Participações Minoritárias 4.519.197,07 17.598.595,58
 (–) Participações Minoritárias – –
(=) Lucro Liquido do Exercício 4.519.197,07 17.598.595,58
 Lucro Líquido por Ações 0,07 0,27

Balanço Acumulado 2019 2018
Ativo/Circulante 116.116.325,84 105.708.192,80
 Disponibilidades 5.189.130,09 2.093.408,21
  Caixa e Bancos 85.514,56 297.324,62
  Aplicações Financeiras 5.103.615,53 1.796.083,59
 Créditos Mercantis 62.326.791,20 57.206.784,56
  Clientes 62.326.791,20 57.206.784,56
 Outros Créditos 48.512.332,36 46.321.373,76
  Estoques de Mercadorias 38.312.225,72 32.675.818,21
  Impostos Antecipados 5.068.751,51 2.562.580,59
  Adiantamento a Fornecedores 1.085.658,22 1.571.024,70
  Crédito com Funcionários 1.162.119,48 1.200.211,28
  Adiantamentos Importação/Exportação 156.665,30 102.217,23
  Crédito de Impostos a Recuperar 2.726.912,13 8.209.521,75
 Despesas Antecipadas 88.072,19 86.626,27
  Despesas Antecipadas 88.072,19 86.626,27
Não Circulante 110.756.785,91 99.462.558,35
 Realizável a Longo Prazo 125.127,45 192.724,10
  Depósitos Judiciais 125.127,45 192.724,10
 Investimentos 485.860,28 485.860,28
 Imobilizado 217.955.174,81 201.006.804,20
 (–) Depreciação Acumulada (108.479.305,21) (102.748.519,73)
 Intangível 3.788.422,93 3.430.317,08
 (–) Amortizações Acumulada (3.118.494,35) (2.904.627,58)
Total do Ativo 226.873.111,75 205.170.751,15

Balanço Acumulado 2019 2018
Passivo/Circulante 63.838.985,69 41.864.711,44
  Fornecedores Internos e Externos 20.944.722,60 15.792.427,46
 Outras Exigibilidades 42.894.263,09 26.072.283,98
  Empréstimos e Financiamentos 9.166.146,71 1.940.779,14
  Obrigações Fiscais a Recolher 4.928.772,19 3.126.091,42
  Obrigações Sociais/Trabalhistas a Pagar 3.752.329,90 2.587.547,84
  Provisões Férias e 
   13º Salário + Encargos 6.886.940,66 5.813.087,55
  Provisões Fretes/Seguros/Diversas 943.981,08 802.662,01
  Recebimentos Antecipados 11.015.737,16 4.931.448,27
  Parcelamento de Impostos 5.914.050,89 6.680.921,42
  Outras Contas a Pagar 286.304,50 189.746,33
Não Circulante 39.365.272,88 44.156.383,60
 Exigível Longo Prazo 39.365.272,88 44.156.383,60
  Parcelamento de Impostos 39.365.272,88 43.406.125,36
  Contrato Mútuo a Pagar – 750.258,24
 Patrimônio Líquido 123.668.853,18 119.149.656,11
  Capital Social 17.100.000,00 17.100.000,00
  Ajustes de Avaliação Patrimonial 39.382.405,84 41.294.294,78
 Reserva de Lucro 67.186.447,34 60.755.361,33
  Reserva Legal 3.185.593,12 2.959.633,27
  Retenção de Lucros 64.000.854,22 57.795.728,06
Total do Passivo 226.873.111,75 205.170.751,15

Descrição
Valor das Realizações  
das Reservas em 2019

Valor das Realizações  
das Reservas em 2018

Valor das Realizações  
das Reservas em 2017

Valor das Realizações  
das Reservas em 2016

Valor do Custo  
Atribuído em 2010

Terrenos – 205.222,12 – – 30.882.383,52
Instalações Industriais 201.690,24 201.690,24 201.690,24 201.690,24 2.424.217,63
Edificações e Construções 245.878,08 245.878,07 245.878,07 245.878,08 8.359.096,71
Máquinas e Equipamentos 1.464.320,62 2.235.478,18 2.733.879,64 2.747.727,82 30.753.696,48
Veículos – – (2,40) 13.079,24 1.125.041,25
Total 1.911.888,94 2.888.268,61 3.181.445,55 3.208.375,38 73.544.435,59

5. Contingências Passivas: A Companhia é parte envolvida em processos 
judiciais e administrativos, trabalhistas, civis e tributários, não foram consti-
tuídas provisões contábeis, para contingências passivas, referentes às 
ações, por serem possíveis as perdas e incertas as estimativas. (CPC 25). 
6. Cobertura de Seguros - Não Auditados: A Companhia mantém a políti-
ca de efetuar a cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos no 
montante de R$ 56.865.851,04 em 2019 e R$ 65.296.607,37 em 2018, con-
siderando suficiente para assegurar em caso de sinistros, a reposição dos 
bens e sua e sua respectiva continuidade. O valor dos seguros contratados 
é considerado suficiente segundo a opinião de nossos assessores especia-
listas em seguros, para cobrir eventuais perdas. As premissas de riscos 
adotadas dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas 
por nossos auditores independentes. 7. Imposto de Renda e Contribuição 
Social - Diferido: A companhia fundamentada na expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros, determinada por estudos internos e aprovado pela 
Diretoria em reconhecerem créditos tributários sobre prejuízos fiscais, bases 
negativas de contribuição social que não possuem prazo prescricional, esti-
mam recuperar esses créditos nos próximos exercícios. 1) Imposto de renda 
e Contribuição social diferido ativo.

Ativo 2018 2019
 Imposto de renda
 Prejuízos fiscais/Exclusões temporárias – 1.471.182,94

– 1.471.182,94
 Contribuição social
 Base Negativa/Exclusões temporárias 511.324,52 1.040.950,38

511.324,52 1.040.950,38
 Total 511.324,52 2.512.133,32
 IRPJ/CSLL
 Saldo anterior 1.955.401,37 511.324,52
 (+) Exclusões temporárias – 2.000.808,80
 (–) Compensação prejuízos fiscais/
  BC negativa CSLL (1.444.076,85) –
 Saldo atual 511.324,52 2.512.133,32
2) Resultado
Corrente 2018 2019
 Imposto de renda 6.485.736,07 1.190.020,10
 Contribuição social 1.845.397,00 447.794,29

8.331.133,07 1.637.814,39
Diferido
 Imposto de renda 653.192,42 (1.471.182,94)
 Contribuição social 790.884,43 (529.625,86)

1.444.076,85 (2.000.808,80)
 Total 9.775.209,92 (362.994,41)

Relatório Auditores Independentes: As Demonstrações contábeis da empresa RICLAN S/A, referente ao exercício de 2019, foram examinadas pelo Auditor Eduardo Rodrigues,  
CPF sob nº 123.317.298-08, Auditor Independente, sob registro CVM nº 12.637, que emitiram relatório sem modificação na opinião com a de 08/04/2020.

Demonstração das Mutações  
do Patrimônio Líquido

Ajustes Reservas de Lucros
Capital Social  
Integralizado

Avaliação  
Patrimonial

Reserva  
Legal

Retenção  
de Lucros

Lucros  
Acumulados Total

Saldo Final em 31/12/2018 17.100.000,00 41.294.294,78 2.959.633,27 57.795.728,06 – 119.149.656,11
 Lucro Líquido Exercício de 2019 – – – – 4.519.197,07 –
Resultado Abrangente Total 2019 – – – – – 4.519.197,07
Realização da Reserva – (1.911.888,94) – – 1.911.888,94 –
Custo atribuído - Instalações – (201.690,24) – – 201.690,24 –
Custo atribuído - Edificações – (245.878,08) – – 245.878,08 –
Custo atribuído - Máquinas – (1.464.320,62) – – 1.464.320,62 –

Destinação do Lucro – – – – – –
Transferência Lucro Exercício 2019 para Reserva Legal – – 225.959,85 – (225.959,85) –
Transferência para Retenção de Lucro – – – 6.205.126,16 (6.205.126,16) –

Saldo Final em 31/12/2019 17.100.000,00 39.382.405,84 3.185.593,12 64.000.854,22 – 123.668.853,18

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2019 2018

1 - Atividades Operacionais R$ R$
a) Resultado Líquido Ajustado:
(+) Lucro/Prejuízo do Exercício 4.519.197,07 17.598.595,58
(+) Depreciação 5.897.576,28 6.195.334,19
(+) Residual Referente Baixas 
 do Ativo Permanente 24.592,05 22.279,61
(+) Amortização 213.866,77 176.130,26
(–) Impostos Diferidos (2.000.808,80) –
(=) Lucro Líquido Ajustado 8.654.423,37 23.992.339,64
b) (Acréscimo)/Decréscimo 
 do Ativo Circulante
 Contas a Receber (5.120.006,64) (13.292.000,55)
 Cambiais Entregues – –
 Estoques (5.636.407,51) (632.748,48)
 Impostos Antecipados (505.362,12) 1.444.076,85
 Adiantamento Fornecedores 485.366,48 (738.072,66)
 Adiantamento Empregados 38.091,80 6.095,03
 Adiantamento Importações (54.448,07) 55.975,82
 Impostos a Recuperar 5.482.609,62 (6.672.109,33)
 Despesas Exercícios Seguintes (1.445,92) (18.461,60)
 Depósitos Judiciais Longo Prazo 67.596,65 (5.816,04)
 Despesa a Apropriar Encargos 
  Financeiros Leasing – –
 Titulo de Capitalização – –
 Pagamento Lucros – –
(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do 
 Ativo Circulante (5.244.005,71) (19.853.060,96)
c) Acréscimo/(Decréscimo) do 
 Passivo Circulante
 Fornecedores 5.152.295,14 1.867.580,38
 Outras Exigibilidades 10.266.923,90 6.033.202,02
 Outras Contas a Pagar 96.558,17 (6.265,70)
(=) Total Acréscimo/(Decréscimo) do 
 Passivo Circulante 15.515.777,21 7.894.516,70
Total das Atividades Operacionais 18.926.194,87 12.033.795,38
2 - Atividades de Investimentos
(+) Baixa de Investimentos – 358.410,00
(–) Novos Imobilizados (17.139.753,46) (5.466.210,96)
(–) Novos Intangíveis (358.105,85) (327.548,22)
Total das Atividades de Investimentos (17.497.859,31) (5.435.349,18)
3 - Atividades de Financiamentos
(+) Novos empréstimos 9.166.146,71 2.691.037,38
(+) Novos Parcelamentos 45.279.323,77 50.087.046,78
(–) Liquidação Reserva de 
 Contingência Fiscal – –
(–) Pagamento de financiamentos/
 parcela do balanço (52.778.084,16) (53.286.524,11)
(+) Ajustes de Avaliação Patrimonial –
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores – (8.017.085,54)
(=) Total das Atividades 
 de Financiamentos 1.667.386,32 (8.525.525,49)
Aumento Líquido de Caixa e 
 Equivalente de Caixa (1+2+3) 3.095.721,88 (1.927.079,29)
Caixa e Equivalente de Caixa no 
 Início do Período 2.093.408,21 4.020.487,50
Caixa e Equivalente de Caixa no 
 Fim do Período 5.189.130,09 2.093.408,21

Mario Schraider Junior - Diretor Presidente - CPF: 032.676.958-72 
Oswaldo Grisotto Junior - Diretor - CPF: 137.584.158-68

Ivan de Souza Schraider - Acionista - CPF: 167.862.778-02

Marina Schraider Letizio - Acionista - CPF: 167.862.808-54
Marcelo Salvador Grisotto - Acionista - CPF: 139.579.058-26
Daniela Schraider Mochny - Acionista - CPF: 167.862.798-48

Sigrisch Participações S.A. - Acionista - CNPJ: 09.189.438/0001-34
Aslan Von Haustner Empreendimentos e Participações Ltda.  

Acionista - CNPJ: 05.116.337/0001-82

Cesar da Silva Luiz - Contador - 1SP241932/O-1 - CPF: 160.660.998-09

BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda.
CNPJ/ME nº 13.019.386/0001-25 - NIRE 35.224.882.162

Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 12/06/2020, às 16 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: dispensada em face da presença da 
totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: com fundamento no inciso II do artigo 1.082 do Código Civil, restou aprovada 
pela unanimidade das sócias a proposta de redução do capital da Sociedade de R$ 177.214.594,00 para R$ 147.214.594,00, com 
uma redução efetiva de R$ 30.000.000,00, mediante o cancelamento de 30.000.000 de quotas de titularidade das sócias, de forma 
proporcional às respectivas participações no capital da Sociedade, sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas a serem 
canceladas, quantia, em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas participações societárias. 
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; Kenneth 
Aron Wainer - Secretário; Sócias: Tabbyal LLC.; Floripa Delaware LLC.; e Espirito Santo Delaware LLC., Basset Hound LLC.; 
Canaryanna LLC.; Breof II Lux S.À.R.L., todas representadas por Rodrigo Lacombe Abbud.

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. 

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Aguassanta
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 22 de junho de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100,
16º andar, sala 08, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
Em matéria ordinária: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração; e
(iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Consultivo. Em matéria extraordinária:  
(i) Extinguir dos cargos de membros suplentes ao presidente do Conselho de Administração da Companhia, e a consequente alteração
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. A Companhia realizará a assembleia
geral de forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências
da Companhia. São Paulo (SP), 12 de junho de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

LBR - Lácteos Brasil S.A.  Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) para se reunirem no dia 15 de julho de 2020, às 
11h, a qual será realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) Em
Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório anual da administração, dispensando-se 
a presença do representante dos auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado
em 31 de dezembro de 2019. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Deliberar a alteração da Denominação Social da Companhia, mediante a exclusão da
expressão “Em Recuperação Judicial” em razão da decretação do encerramento da recuperação judicial da Companhia, processo nº 0015595-79.2013.8.26.0100
em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo - SP, com certidão de trânsito em julgado emitida em 23.05.2020,
com a consequente alteração da redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (b) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício de 2020. Informações Gerais: Os documentos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à disposição dos
acionistas, na sede da Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso.  
Nos termos do artigo 121, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar a distância mediante ingresso pelo endereço digital
abaixo descrito: To join the meeting on a computer or mobile phone: https://bluejeans.com/585745586/0743?src=calendarLink. Phone Dial-in: +55.11.3958.7770
(Brazil (Sao Paulo); +44.203.608.5256 (UK (London)); +41.43.508.6463 (Switzerland (Zurich, German)); +1.404.458.0105 (United States); +1.408.317.9253 
(US (Primary)); Global Numbers: https://www.bluejeans.com/numbers. Meeting ID: 585 745 586. Participant Passcode: 0743. Room System 199.48.152.152 or bjn.vc.
Meeting ID: 585 745 586. Participant Passcode : 0743. Want to test your video connection?: https://bluejeans.com/111. São Paulo, 11 de junho de 2020. 
Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014164-07.2015.8.26.0008/01. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sucessores do coexecutado falecido Antônio Eurides Góda, CPF 186.718.618-

polo passivo dos autos supra, requerida por Raquel Callegari de Linares Braga, Eduardo Braga, Eloisa Callegari de 
Linares Braga, Guilherme Callegari de Linares Braga e Arnaldo Braga, bem como para que efetuem o pagamento de R$ 

como para que efetue o pagamento do débito acima mencionado que deverá ser atualizado monetariamente a partir de  
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CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS PROC: 1121697-35.2018.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz
da 45ª Vara Cível - Foro Central Cível - SP. Faz Saber a SUELY REIS BARNETT, CPF/MF sob o nº.
921.346.298-00, que INSTITUTO MARIA IMACULADA, Monitória, para o recebimento de R$ 8.029,76,
encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários
advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. Não sendo apresentado os embargos, 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. J – 16 e 17/06

33ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL/SP - Praça João Mendes s/nº - 11º andar
- salas nº 1123/1125 -  Centro - CEP01501-900 - Fone: (11) 2171.6228 - São
Paulo-SP - E-mail:sp33cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 1003208-68.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. SERGIO DA COSTA LEITE, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER à ROSSI CONSULTORIA DE IMÓVEIS ARACAJU LTDA.
(CNPJ 11.737.561/0001-94),  na pessoa de seu representante legal ,  que
SUAHOUSE.COM TECNOLOGIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento  do déb i to  de
R$3.120,92 (dezembro/2019) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários
e demais cominações,decorrente do descumprimento das obrigações previstas
no contrato firmado no ano de 2015.Estando a ré em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-severdadeiros os
fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL.  Será o presente af ixado e publ icado na forma da lei.
Nadan mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2020.

16 e  17/06

15ª VARA  CÍVEL DA CAPITAL – SP – FORO CENTRAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1093071-06.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Dietrich e
Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) RONALDO SANTOS SILVA, CPF
053.930.748-32, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento COMUM CÍVEL por parte de CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando
a cobrança de R$ 5.053,78 (31/08/2018), referente às mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família a
partir de maio de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2020.       16 e 17/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004229-78.2017.8.26.0005 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA ZENILDE TORRES BARBOSA, RG
003274, CPF 149.874.491-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
Paulo Giovani Simões Oliveira-ME, alegando em síntese: que o requerente é administrador do imóvel situado
na Rua Serra de Luís Gomes, 189, casa 02, Vila Itaim, São Paulo, que foi alugado à requerida em 10/10/2016,
não tendo a mesma cumprido com as obrigações contratuais, foi promovida ação de despejo, convertida em
cobrança, por ter a requerida desocupado o imóvel, restando o débito no valor de R$ 7.517,54. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. J – 16 e 17/06

FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 4ª VARA CÍVEL - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1003319-71.2019.8.26.0008. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARIANA DALLA BERNARDINA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a EMILÉIA ALBINO DE SOUZA, brasileira, RG 22.764.828-6, CPF 857.098.169-49, que lhe foi
proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de NEUZA BELLAPARTE
NAVARRO, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 14.175,36, referente aos alugueis
vencidos em 05/02/2019 e 05/03/2019, bem como IPTU proporcional e água do imóvel situado à Rua
Pinhalzinho, 370, baixos, Tatuapé, São Paulo/SP, não quitados pela executada. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para, no prazo de 03
(três) dias , que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a dívida no valor de R$
14.175,36 (em março/2019), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento (art. 829 do
Novo Código de Processo Civil). Fica ainda INTIMADO  para indicação de bens passíveis de penho-
ra, sua localização e valores respectivos (art. 774, V, NCPC), bem como para eventual oposição de
EMBARGOS (art. 915, NCPC), ficando ciente de que desde já resta deferido o pagamento parcelado
do débito, na forma disposta no art. 916 do Novo Código de Processo Civil. No caso de não oposição
de embargos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução,
ficando reduzidos à metade no caso de pagamento integral do débito (art. 827, caput e § 1º do NCPC).
Prazo para EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não
havendo interposição de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
CURADOR ESPECIAL  (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2020.

16 e  17/06

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 22ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - sala 915 - Gabinetes: salas 903 e 909 - Ramais: 6172
e 6173 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171 6183,São Paulo-SP - E-mail:
sp22cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1062628-38.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ABEL ROSATO (CPF 337.902.998-
04), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON PLAZA I E II lhe move ação de PROCE-
DIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do débito de R$2.801,63
(julho/2019) a ser atualizado e acrescido de custas, honorários e demais cominações
legais, referente a taxas condominiais vencidas, além das que se vencerem no
curso desta, relativas ao apartamento nº 192, bloco B, do Edifício Plaza II, situado
na R. Dr. Plinio Barreto, nº 141, Bela Vista, São Paulo/SP. Estando o réu em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2020.

16  e  17/06

3258-1822
3258-0273

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0008607-95.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) a Tendencia Engenharia e Construção S/A CNPJ 05.058.495/0001-23, que Salvador José Ribeiro - EPP 
requereu o cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$ 69.783,13 (fev/2020). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC).. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2020.                                                              [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025530-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. Faz saber a Cipango 
Participações Ltda. CNPJ 21.454.396/0001-17 e suas representantes legais, Gabriella Garcia Carpinelli e Renata Garcia Carpinelli, 
que Alatur JTB Viagens e Turismo S/A e JTB Brasil Participações Ltda ajuizaram incidente de desconsideração de personalidade 
jurídica, das executadas Gare Participações Ltda. CNPJ 15.129.804/0001- 62, Aguri Assessoria Empresarial S/C Ltda. CNPJ 
05.451.468/0001-16, Business Experience Representações e Participações Ltda. CNPJ 07.094.074/0001-83, Aldora Participações 
Eireli CNPJ 21.483.450/0001-52, Capemefe Participações Eireli CNPJ 21.527.985/0001-88, Linca Participações Ltda. CNPJ 
13.277.718/0001-71 e Aba Participações Eireli CNPJ 07.166.011/0001- 95, integrando a sócia Cipango Participações Ltda e suas 
representantes legais, Gabriella Garcia Carpinelli e Renata Garcia Carpinelli, no pólo passivo da presente ação. Estando a sócia e 
suas representantes em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se manifestem (art. 135, do CPC), sob a pretensão 
de lhes ser estendida a responsabilidade patrimonial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1007208-87.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc.Faz 
saber a Jéssica Martins dos Santos, CPF 445.385.508-76, que Evelyn Souza Lourenço ajuizou ação comum, 
objetivando seja julgada procedente, determinando-se a rescisão contratual da prestação de serviços de buffet com 
espaço para evento, condenando a ré na Devolução dos Valores Pagos, no importe de R$ 7.525,00, condenando ainda 
ao pagamento de Multa de 10% sobre o valor total do contrato, bem como ao pagamento de Indenização a título de 
Danos Morais correspondente a 20 salários mínimos nacionais, devidamente atualizados e acrescidos das Custas e 
Despesas Processuais, bem como os Honorários Advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de 
citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                        [16,17] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1050910-81.2018.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ªVara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Renato de Abreu Perine,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a Es-
pólio de Sati Itasiki, Yoshio Itasiki, Luiz Chideo Itasiki, Alice Takano Itasiki Saito, Laura Yoko Itasiki Furukawa, Carlos Sadao Itasiki, 
Espólio de Braz Izaltino de Camargo ouBraz Vieira de Camargo, Espólio de Maria Vieira Machado, Brasilio Izaltino de Camargo, 
Adão Rodrigues de Camargo, Alzira Benedita Domingues de Camargo, Espólio de Amaro Domingues, Maria de Lourdes 
Camargo, Santo Izaltino de Camargo, Vera Lúcia de Camargo e Rita Maria de Jesus, que Sebastião Fonseca Neto e Adriana 
Saraiva de Freitas Fonseca ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a outorga da escritura definitiva do lote 26 
quadra D, à rua Godofredo Fraga 26, Jd. Paris, Campo Limpo, com área de 250,00m², contribuinte 168.104.0026-4, devidamente 
quitado. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem o 
feito sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020.         [16,17] ��������������
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Grupiara Participações S.A.
CNPJ n° 06.898.197/0001-04 - NIRE n° 35300316169

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data: 8 de maio de 2020, às 10:00 horas. Local: Conforme autorizado pelo §2° do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude das 
regras de isolamento social impostas pelo governo para o enfrentamento da calamidade de saúde pública decorrente da 
pandemia do coronavírus, a Assembleia Geral Ordinária ocorreu no domicílio do Diretor Presidente da Companhia e Procurador 
das acionistas, situado na Rua Diogo Jacome, 327, apartamento 21, Vila Nova Conceição, CEP: 04512-000, São Paulo/SP. 
Publicações Legais: As demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2019 foram 
devidamente publicadas no Jornal O Dia, edição de 27 de março de 2020, página 5 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Caderno Empresarial, edição de 27 de março de 2020, páginas 318 e 319. Convocação: Dispensada, nos termos do §4° do 
artigo 124 da Lei 6.404/76. Presença: A totalidade das Acionistas da Grupiara Participações S.A., conforme assinaturas 
constantes ao final desta ata. Mesa: Presidente - Eduardo Sampaio Dória; Secretário - Otávio Augusto Rezende Carvalheira. 
Ordem do Dia: Na ocasião, observados os termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, foram examinados e votados os assuntos 
constantes da seguinte Ordem do Dia: 1. Exame das demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019; 
2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 4. Deliberação 
sobre a distribuição de dividendos a partir da “Reserva para Investimentos em Projetos Minerários”’, 5. Registro da renúncia do 
Diretor Sr. Carlos Eduardo Mahfuz; 6. Outros assuntos de interesse da Companhia. Abertura: O Sr. Presidente da Mesa iniciou 
os trabalhos informando aos Srs. acionistas que a Assembleia Geral estava regularmente instalada, tendo em vista a presença 
de todos os acionistas. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos, decidiram o seguinte: 1. Tomar conhecimento das contas da Administração e aprovar, integralmente, as 
demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme 
relatório da administração e parecer dos auditores independentes. 1.2 Não houve a necessidade de esclarecimentos adicionais 
e, portanto, os acionistas dispensaram a presença do auditor independente, conforme facultado pelo artigo 134, da Lei 
6.404/76. 2. Tomar conhecimento do lucro líquido do exercício ao valor de R$ 7.912.148,32 (sete milhões, novecentos e doze mil, 
cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). 3. Decidir que todo o lucro líquido do execício de 2019 será destinado ao 
pagamento de dividendos aos acionistas, sendo que dos R$ 7.912.148,32 (sete milhões, novecentos e doze mil, cento e quarenta 
e oito reais e trinta e dois centavos) ora distribuídos, R$ 1.978.037,08 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trinta e sete 
reais e oito centavos), correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, são distribuídos a título de dividendos mínimos 
obrigatórios, em observância ao artigo 21, item “b” do Estatuto Social da Companhia. 3.1 Registrar que como os montantes 
somados da Reserva Legal e da Reserva de Capital (Ágio) da Companhia representam 39,73% do capital social, neste exercício a 
Companhia está desobrigada de constituir a reserva legal conforme o disposto no artigo 193, caput e §1° da Lei 6.404/1976. 4. 
Adicionalmente, decidem pelo pagamento de dividendos no valor de R$ 18.087.851,68 (dezoito milhões, oitenta e sete mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), a partir da “Reserva para Investimentos em Projetos Minerários”, 
de modo que os dividendos a serem pagos aos acionistas constantes nos itens 3 e 4 totalizem o valor de R$ 26.000.000,00 (vinte 
e seis milhões de reais). 5. Registraram a renúncia do Diretor Sr. Carlos Eduardo Mahfuz, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 029.768.288-14, portador do documento de identidade RG n° 4.998.789 SSP/SP, conforme carta de renúncia 
recebida pelo Diretor Presidente da Companhia em 2 de janeiro de 2020, e aproveitaram o ensejo para agradecer ao Sr. Carlos 
Eduardo Mahfuz pelos anos de dedicação e bons serviços prestados à Companhia. 6. Autorizaram a lavratura e publicação da 
presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no Artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A..Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente é lavrada em livro próprio, 
autorizada sua feitura e publicação na forma resumida do artigo 130 da Lei 6.404/76. Lida e aprovada é assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 8 de maio de 2019. Assinaturas: (assinaturas) Otávio Augusto Rezende Carvalheira: Procurador das 
acionistas Reynolds Metals Exploration Inc. e Reynolds Metals Company, LLC. e Secretário da Mesa; (assinaturas) Eduardo 
Sampaio Dória: Presidente da Mesa. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Otávio Augusto Rezende 
Carvalheira - Secretário.  JUCESP nº 193.143/20-3 em 01/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Leo Burnett Neo Comunicações Ltda. – CNPJ/MF nº 10.389.403/0001-28
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Abrangente

2019 2018
Ativo/Circulante 170.261 185.584
Caixa e equivalentes de caixa 206 74.591
Contas a receber 134.825 83.971
Impostos a recuperar 18.229 18.346
Partes relacionadas 14.868 7.190
Outras contas a receber 2.133 1.486
Não circulante 107.122 91.227
Depósitos judiciais 3.516 2.510
Imobilizado 20.297 5.764
Intangível 83.309 82.953
Total do ativo 277.383 276.811

2019 2018
Receita líquida de prestação de serviços 157.075 90.423
Custo dos serviços prestados (59.864) (41.267)
Lucro bruto 97.211 49.156
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal (23.022) (9.871)
Gerais e administrativas (29.991) (30.995)
Tributárias (336) (300)
Depreciação e amortização (6.419) (989)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (233) 1.025
Resultado operacional antes do resultado financeiro 37.210 8.026
Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras (9.933) (9.876)
Receitas financeiras 2.260 3.111
Resultado antes do IRPJ e da contribuição social 29.537 1.261
Imposto de renda e contribuição social – (554)
Lucro líquido do exercício 29.537 707

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 180.972 (209.864) (28.892)
Aumento de capital 68 – 68
Incorporação Leo Burnett 64.577 1.777 66.354
Lucro líquido do exercício – 707 707
Destinações:
Distribuição de dividendos – (864) (864)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 245.617 (208.244) 37.373
Ajuste na adoção inicial do CPC 06 
(R2)/IFRS 16, líquido de impostos – (639) (639)

Saldos em 01 de janeiro de 2019 245.617 (208.883) 36.734
Lucro líquido do exercício – 29.537 29.537
Destinações:
Distribuição de dividendos – (6.304) (6.304)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 245.617 (185.650) 59.967

2019 2018
Resultado líquido do exercício 29.537 707
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 29.537 707

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 139.452 117.218
Fornecedores 101.022 56.643
Receita diferida 60 125
Obrigações trabalhistas e sociais 11.855 18.594
Impostos e contribuições a recolher 2.520 4.062
Partes relacionadas 17.650 35.455
Arrendamentos a pagar 5.312 –
Outras contas a pagar 1.033 2.339
Não circulante 77.964 122.220
Arrendamentos a pagar 9.241 –
Partes relacionadas 65.000 120.000
Provisão para riscos 3.723 2.220
Patrimônio líquido 59.967 37.373
Capital social 245.617 245.617
Prejuízos acumulados (185.650) (208.244)
Total do passivo e patrimônio líquido 277.383 276.811

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa proveniente atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 29.537 707
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com os recursos provenientes de atividades operacionais:

Depreciação e amortização 6.419 989
Provisões (reversões) para devedores duvidosos (292) 60
Provisões (reversões) para bônus e encargos (721) 7.868
Baixa de ativo imobilizado 15 586
Provisões para riscos 1.503 (1.126)

36.461 9.084
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber (50.562) 115.797
Impostos ativos e passivos (1.425) (1.822)
Demais contas a receber (647) 1.006
Depósitos judiciais (1.006) 268
Impostos diferidos – 1.270
Fornecedores 44.379 (123.134)
Receita diferida (65) (2.759)
Obrigações sociais (6.018) (3.849)
Demais contas a pagar (1.306) 192

(16.650) (13.031)

2019 2018
Recursos líquidos provenientes das atividades 
operacionais 19.811 (3.947)

Fluxo de caixa proveniente atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (4.318) (4.915)
Operações de arrendamento mercantil (3.091) –
Aumento de capital – 68
Distribuição de dividendos (6.304) (864)
Incorporação da BRZ/Neogama Comunicações Ltda. – 46.907
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) 
atividades de investimentos (13.713) 41.196

Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento
Variação de partes relacionadas, líquido (80.483) 30.856
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) 
atividades de financiamento (80.483) 30.856

Redução (aumento) dos fluxos de caixa do exercício (74.385) 68.105
Caixa e equivalente de caixa
Saldo no início do exercício 74.591 6.486
Saldo no final do exercício 206 74.591
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 
no exercício (74.385) 68.105

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão 

à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Márcio Alexandre Toscani – Representante legal
Antônio Manuel Morgado dos Santos – Contador CRC 1SP 158.408/O-1

JFX Locação e Arrendamento de Bens S/A
CNPJ: 07.585.729/0001-16

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em Reais)

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 1.740.511 2.443.185
Custo na venda de ativo imobilizado - (364.652)
Resultado bruto 1.740.511 2.078.533

Alexandre Xavier - Diretor - CPF: 253.377.168-67
Pedro Luiz Paterra - Contador - TC CRC 1 SP-080009

Demonstração do Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas operacionais (1.802.176) (782.573)
Despesas administrativas e gerais (653.418) (619.178)
Despesas tributárias (148.758) (163.395)
Outras despesas (1.000.000) -
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro (61.665) 1.295.960
Receitas financeiras 65.913 9.434
Despesas financeiras (108.961) (16.935)
Resultado financeiro líquido (43.048) (7.501)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (104.713) 1.288.459
Lucro/Prejuízo líquido por ação (0,01) 0,14

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo circulante 2.111.690 5.820.882
Caixa e equivalentes de caixa 156.568 1.015.812
Estoques de imóveis 1.320.773 4.171.218
Tributos a recuperar 4.349 3.852
Partes relacionadas 630.000 630.000
Ativo não circulante 12.319.615 9.504.529
Propriedade para investimento 12.319.615 -
Imobilizado - 9.504.529
Total do ativo 14.431.305 15.325.411
Passivo/Passivo circulante 161.462 757.348
Contas a pagar 57.430 7.083
Obrigações sociais e trabalhistas 2.395 3.988
Obrigações tributárias 46.533 65.639
Dividendos a pagar - 674.806
Outras obrigações 55.104 5.832
Partes relacionadas 1.045.250 1.045.250
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.060.000 1.060.000
Total do passivo não circulante 2.105.250 2.105.250
Patrimônio líquido 12.164.593 12.462.813
Capital social 9.270.000 9.270.000
Reserva legal 276.910 276.910
Reserva de lucros 2.617.683 2.915.903
Total do passivo + patrimônio líquido 14.431.305 15.325.411

Demonstração
das Mutações do

Patrimônio Líquido

Capital
social 

integra- 
lizado

Reserva 
legal

Reservas 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldo 31/12/2017 9.270.000 212.487 2.489.928 - 11.972.415
Ajuste exercícios anteriores - - - (746) (746)
Distribuição de lucros - - - (491.306) (491.306)
Lucro do exercício - - - 1.288.459 1.288.459
Resultado: Reserva legal - 64.423 - (64.423) -
Dividendos obrigatórios - - (306.009) (306.009)
Reserva de lucros - - 425.975 (425.975) -
Saldo 31/12/2018 9.270.000 276.910 2.915.903 - 12.462.813
Ajuste exercícios anteriores - - - (68.313) (68.313)
Distribuição de lucros - - - (125.194) (125.194)
Prejuízo do exercício - - - (104.713) (104.713)
Resultado: Reserva de lucros - - (298.220) 298.220 -
Saldo 31/12/2019 9.270.000 276.910 2.617.683 - 12.164.593

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido (104.713) 1.288.459
Ajustado por: Ajustes de exercícios anteriores (68.313) (746)
 Depreciação e amortização do exercício - 255.610
 Perda de ativo imobilizado 35.359 -

(137.667) 1.543.323
(Aumento)/Redução das contas ativas
 Estoques de imóveis - (127.348)
 Tributos a recuperar (497) -
Aumento/(Redução) das contas passivas
 Contas a pagar 50.347 6.750
 Obrigações sociais e trabalhistas (1.593) 1.739
 Obrigações tributárias (exceto IR e CS) (19.106) 2.129
 Outras obrigações 49.272 4.384
Caixa líquido gerado/consumido nas operações (59.244) 1.430.977
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de imóveis para venda - (32.978)
 Baixas de ativo imobilizado - 520.000
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento - 487.022
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Distribuição de lucros (800.000) (1.130.000)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de financiamento (800.000) (1.130.000)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente Caixa (859.244) 787.999
Caixa e equivalentes de caixa - início exercício 1.015.812 227.813
Caixa e equivalentes de caixa - fim exercício 156.568 1.015.812

Conductor Tecnologia S.A.
CNPJ nº 03.645.772/0001-79

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 33.376 19.966 69.235 20.328
Aplicações financeiras 300 1.250 300 1.250
Contas a receber 26.767 27.732 32.606 27.732
Impostos a recuperar 6.918 6.979 7.424 7.007
Outros créditos 295 – 901 –
Despesas antecipadas 2.025 3.137 2.725 3.191
Partes relacionadas 128 4.451 – –
Total do ativo circulante 69.809 63.515 113.191 59.508
Não circulante
Depósitos judiciais 542 907 1.495 1.678
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.252 11.565 7.252 11.565
Investimentos 7.276 – – –
Imobilizado 10.798 5.473 13.988 6.818
Intangível 72.370 56.116 74.588 57.458
Total do ativo não circulante 98.238 74.061 97.323 77.519
Total do ativo 168.047 137.576 210.514 137.027

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Passivo
Circulante
Empréstimos e arrendamentos 15.010 14.308 15.318 14.308
Fornecedores 13.838 13.004 14.507 13.900
Obrigações trabalhistas 9.867 8.116 12.012 8.661
Obrigações tributárias 3.029 1.093 3.415 1.105
Contas a pagar - aquisição de ativos 1.324 4.030 1.324 4.030
Adiantamento de clientes 80 605 2.555 3.105
Outras contas a pagar 171 2.015 36.611 2.015
Total do passivo circulante 43.319 43.171 85.742 47.124
Não circulante
Empréstimos e arrendamentos 70.629 23.497 71.860 23.497
Obrigações trabalhistas – – – 13
Outras contas a pagar 49 275 49 275
Provisão para perdas em investimentos – 4.590 – –
Provisões para contingências 452 645 452 720
Total do passivo não circulante 71.130 29.007 72.361 24.505
Patrimônio líquido
Capital social 90.882 89.766 90.882 89.766
Reserva de capital 24.150 23.641 24.150 23.641
Reserva de lucros 783 783 783 783
Ágio na subscrição de ações (16.371) – (16.371) –
Prejuízos acumulados (45.846) (48.792) (45.846) (48.792)

53.598 65.398 53.598 65.398
Participação de não controladores – – (1.187) –
Patrimônio líquido 53.598 65.398 52.411 65.398
Total do passivo e patrimônio líquido 168.047 137.576 210.514 137.027

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas de capital Reservas de lucros Prejuízos

acumulados Total
Participação dos acionistas  

não controladores
Total do  

patrimônio líquidosocial Especial de ágio Reserva legal Retenção de lucros
Em 1º de janeiro de 2018 72.266 18.758 581 3.304 (52.621) 42.288 – 42.288
 Aumento de capital social 17.500 – – – – 17.500 – 17.500
 Constituição de reserva de pagamento baseado em ações – – – 1.579 – 1.579 – 1.579
 Lucro líquido do exercício – – – – 4.031 4.031 – 4.031
 Constituição de reservas  – – 202 – (202) – – –
Em 31 de dezembro de 2018 89.766 18.758 783 4.883 (48.792) 65.398 – 65.398
 Aumento de capital social 1.116 – – – – 1.116 – 1.116
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício – – – – 2.946 2.946 (3.863) (917)
 Constituição de reserva de pagamento baseado em ações – – – 509 – 509 – 509
 Participação de não controladores - Doação de cotas para DOCK – – – – – – 2.676 2.676
 Ágio na subscrição de ações  – (16.371) – – – (16.371) – (16.371)
Em 31 de dezembro de 2019 90.882 2.387 783 5.392 (45.846) 53.598 (1.187) 52.411

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.946 4.031 (917) 4.031
Depreciação e amortização 18.530 12.453 19.895 12.553
Reserva de pagamento baseado em ações 509 1.579 509 1.579
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.313 4.513 4.313 4.513
Provisão de juros 4.826 3.964 4.876 3.964
Resultado de equivalência patrimonial 24.465 5.221 – –
Resultado doação de ações (prejuízo) coligadas (13.695) – (13.695) –
Provisão para impairment de contas a receber 789 (260) 1.930 (260)
Provisão para contingências (193) 226 (268) 145
(Aumento) redução no ativo operacional
Contas a receber (119) (9.203) (7.705) (9.203)
Impostos a recuperar 61 (820) (417) (843)
Depósitos e cauções 365 141 183 (142)
Despesas antecipadas 1.112 (2.197) 466 (2.251)
Aumento (redução) no passivo operacional
Fornecedores (5.078) 5.814 (3.799) 6.695
Obrigações trabalhistas 1.751 1.193 3.351 1.738
Obrigações tributárias 1.936 (743) 2.310 (731)
Adiantamento de clientes (525) 549 (550) 3.049
Outras contas a pagar (2.070) – 34.498 –
Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos – (941) – (941)
Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais 39.923 25.520 44.980 23.896
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (1.741) (1.732) (2.311) (3.177)
Aquisição de intangível - (i) (25.590) (22.874) (28.537) (24.216)
Juros recebidos 950 2.424 950 2.424
Partes relacionadas 4.323 (4.772) (128) –
Investimento em controlada (39.007) – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (61.065) (26.954) (30.026) (24.969)
Fluxos de caixas das atividades de financiamento
Aumento de capital 1.116 17.500 1.116 17.500
Captação de empréstimos 79.851 6.000 79.851 6.000
Pagamento de empréstimos (39.772) (8.161) (39.772) (8.161)
Pagamento de juros (3.937) (3.018) (4.536) (3.018)
Pagamento pela aquisição de ativos (2.706) (899) (2.706) (899)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 34.552 11.422 33.953 11.422
Variação no saldo de caixa e equivalentes 13.410 9.988 48.907 10.349
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 19.966 9.978 20.328 9.979
Caixa e equivalentes no final do período 33.376 19.966 69.235 20.328

Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida 192.675 151.523 203.399 151.523
Custo dos serviços prestados (101.615) (80.417) (105.359) (80.417)
Lucro bruto 91.060 71.106 98.040 71.106
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas comerciais (1.387) (1.649) (1.387) (1.649)
Administrativas e gerais (57.393) (49.206) (92.106) (54.407)
Equivalência patrimonial (24.465) (5.221) – –
Outras receitas (despesas), líquidas 10.071 404 9.622 331

(73.174) (55.672) (83.871) (55.725)
Lucro antes do resultado financeiro 17.886 15.434 14.169 15.381
Resultado financeiro
Despesas financeiras (9.228) (5.685) (10.111) (5.764)
Receitas financeiras 1.678 802 2.415 934

(7.550) (4.883) (7.696) (4.830)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro antes dos impostos 10.336 10.551 6.473 10.551
Imposto de renda e contribuição social - Corrente (3.077) (2.007) (3.077) (2.007)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido (4.313) (4.513) (4.313) (4.513)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.946 4.031 (917) 4.031
Atribuível a:
 Acionistas da companhia 2.946 4.031
 Participação dos não controladores (3.863) –

(917) 4.031
Demonstração do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.946 4.031 (917) 4.031
Resultado abrangente do exercício 2.946 4.031 (917) 4.031

As demonstrações financeiras completas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes encontram-se disponíveis na sede da Companhia

Conselho da Administração

Joaquim Matos de Figueiredo Lima
Presidente do Conselho

Conselheiros:
Antonio Carlos Soares Junior

Alexandre Cataldo Porto - Francisco José Vieira de Assis Ribeiro

Diretoria
Antonio Carlos Soares Junior

Diretor-Presidente

Contador
Andre Pereira Lapola
CRC: 1SP327241/O-5

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ  Nº 55.333.769/0001-13

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2019  e 2018 - valores expressos em milhares de Reais

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e 
estão disponíveis aos sócios na administração da sociedade. 

ATIVO  31.12.2019  31.12.2018 
CIRCULANTE 102.126 187.203 
Caixa e equivalentes de caixa 253 1.443 
Obras empreitadas a receber 43.248 46.012 
Obras empreitadas a receber-partes relacionadas 50.958 50.958 
Adiantamentos a terceiros 570 175 
Impostos a compensar 5.499 5.520 
Estoques 1.316 1.323 
Despesas antecipadas 282 179 
Propriedade disponível para venda - 81.594 
NÃO CIRCULANTE 1.278.158 1.229.062 
Credito com partes relacionadas 520.140 378.155 
Processos judiciais e precatórios a receber 382.834 352.885 
Impostos diferidos 81.339 81.339 
Depósitos judiciais 2.982 2.006 
Adiantamento para futuro aumento de capital 24.262 24.262 
Outros ativos realizaveis de longo prazo - 1.098 
INVESTIMENTOS 253.746 375.054 
Participação em sociedades controladas e coligadas 200.326 307.096 
Investimentos em Imóveis 53.420 67.959 
IMOBILIZADO 11.734 12.983 
INTANGÍVEL 1.122 1.280 
TOTAL DO ATIVO 1.380.285 1.416.265 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
em 31/12/2019 e 31/12/2018 - valores expressos em milhares de Reais

31.12.2019 31.12.2018
Receita Bruta de Obras  176.485  110.250 
Impostos sobre Receita Bruta  (15.022)  (7.673)
Receita Líquida de Obras  161.463  102.577 
Custo das obras executadas  (125.694)  (76.697)
Resultado bruto  35.768  25.880 
Despesas Administrativas e comerciais  (32.338)  (42.482)
Despesas Tributárias  (1.883)  (608)

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  01/01/2019 a 31/12/2019 - valores expressos em milhares de Reais
 Capital 

Social 
 Reserva 

Reavaliação 
 Ajuste Avaliação 

Patrimonial 
 Reserva Lucros 

a Realizar 
 Lucros 

Acumulados
 

 Total 
Saldo em 31/12/2016 530.000 1.497 79.400 234.677 - 845.574 
Resultado do exercício - - - - 8.133 8.133 
Transferência para Reserva de Lucros a Realizar - - - 8.133 (8.133) - 
Realização de reserva de reavaliação - (1.425) - 1.425 - - 
Saldo em 31/12/2017 530.000 72 79.400 244.235 - 853.707 
Resultado do Exercício - - - - 141.535 141.535 
Transferência para Reserva de Lucros a Realizar - - - 141.535 (141.535) - 
Realização de reserva de reavaliação - (17) - 17 - - 
Saldo em 31/12/2018 530.000 55 79.400 385.787 - 995.242 
Resultado do Exercício - - - - 64.214 64.214 
Movimento de Cisão (101.255) - (43.500) (53.236) - (197.991) 
Transferência para Reserva de Lucros a Realizar - - - 64.214 (64.214) -
Realização de reserva de reavaliação - (4) - 4 - - 
Saldo em 31/12/2019 428.745 51 35.900 396.769 - 861.465 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios 2019 e 2018 - valores expressos em milhares de Reais

 CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018
 Prejuizo líquido do exercício 64.214 141.535
 Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas 
 atividades operacionais: 
 Depreciação e Amortizações 1.946 2.425
 Constituição de Precatórios - (140.699)
 Resultado da equivalência patrimonial (39.344) (83.519)

26.816 (80.258)
 Redução (aumento) dos ativos operacionais 
 Contas a receber de clientes 2.765 5.467
 Adiantamentos (393) (75)
 Processos judiciais e precatórios a receber (29.949) -
 Despesas pagas antecipadamente (104) 494
 Impostos a recuperar 21 653
 Estoques 8 14
 Impostos Diferidos - 46.680
 Outros ativos operacionais (587) (426)

(28.239) 52.807
 Aumento (redução) dos passivos operacionais 
 Fornecedores 4.244 (1.712)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.319) 188
 Obrigações tributárias (8.509) 2.239
 Provisão para contingencias 613 -
 Adiantamento de clientes (447) 577

(5.418) 1.292
 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (6.841) (26.159)
 CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
 Distribuição de lucros (9.060) -
 Aquisição de imobilizado (7.871) (183)
 Investimento em controladas - (541)
 Cisão Patrimonial (188.934) -
 Adiantamento para futuro aumento de capital - (611)
 Pagamento de empréstimos e financiamentos (5.653) (20.351)
 Partes relacionadas - empréstimos a interligadas (141.987) (46.725)
 Caixa líquido consumido pelas atividades de 
investimento (353.505) (68.411)

 CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 Baixa de Investimentos 251.362 53.996
 Recebimento de dividendos 17.488 39.021
 Empréstimos de interligadas 82.973 -
 Baixa de imobilizado, Intangível líquido e investimentos 7.333 1.274
 Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 359.156 94.291

 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.190) (279)
 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período 1.443 1.722
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 253 1.443

Encalso Construções Ltda.
Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto

Sérgio Martins Fernandes
Contador CRC1SP286743/O-1

PASSIVO  31.12.2019  31.12.2018 
CIRCULANTE 57.672 59.943 
Fornecedores 16.681 12.436 
Empréstimos e financiamentos 28.235 23.768 
Salários e encargos sociais 2.630 3.949 
Obrigações Tributárias 9.975 18.484 
Adiantamento de clientes 151 598 
Outras contas a pagar - 708 
NÃO CIRCULANTE 461.148 361.080 
Empréstimos e financiamentos 28.130 38.250 
Obrigações com partes relacionadas 399.677 316.703 
Provisão para contingências 33.342 6.127 
PATRIMONIO LÍQUIDO 861.465 995.242 
Capital Social 428.745 530.000 
Reservas de Reavaliação 51 55 
Ajuste de Avaliação Patrimonial 35.900 79.400 
Reserva de lucros a realizar 396.769 385.787 
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.380.285 1.416.265 

Outras Receitas/Despesas Operacionais  32.624  88.402 
Resultado da Equivalência Patrimonial  39.343  83.519 
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro  73.514  154.711 
Resultado Financeiro  (9.300)  (13.176)
Despesas Financeiras  (9.811) (13.275)
Receitas Financeiras 511 99
Resultado Antes das Provisões de IR e CSLL  64.214  141.535 
Provisão IRPJ e CSLL  -  - 
Lucro Líquido do Exercício  64.214  141.535 

Srs. Sócios: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras elaboradas segundo 
o que dispõe a Lei das S.A.´s, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019 e permanecemos à disposição para prestar-lhes os esclarecimentos 
eventualmente necessários.

UHE São Simão Energia S.A. – CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas desta Companhia convocados para a AGO a ser realizada no dia 23/06/2020, às 8h30min, exclusivamente 
de forma digital, por meio de plataforma a ser disponibilizada pela Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação 
dos resultados do exercício social; e (3) troca de membros do Conselho de Administração, cujos documentos encontram-se 
à disposição na sede social da Companhia. São Paulo, 13/06/2020. A Administração. (13, 16 e 17/06/2020)

Jadorsa S.A. – Empreendimentos e Participação
CNPJ/MF nº 51.012.136/0001-52 - NIRE 35-3.0009218.0

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 30.04.2020.
Data, hora, Local: 30.04.2020, às 10hs, na sede, Rua Padre João Manoel, 235, 11º andar, conjunto 113, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Ricardo Leirner, Presidente. Fernando Leirner, Secretário. Deliberações 
Aprovadas: 1. Nos termos constante no artigo 294, inciso II da Lei das S.A., registrar que a Companhia deixou de publi-
car os documentos de que trata o artigo 133, bem como do constante do artigo 133, §4º, da Lei das S.A. 2. Aprovar o Re-
latório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais de 31.12.2019, arquivados na 
sede da Companhia. 3. O resultado líquido obtido no exercício de 2019, no valor de R$897.196,57 e destinar o valor in-
tegral do resultado apurado para abatimento da conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, sem qualquer destinação 
para a conta de Reserva Legal ou mesmo para distribuição de dividendos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 30.04.2020. Acionistas Presentes: Adolpho Leirner, Jeanete Musatti, Fúlvia Leirner, Dora Leirner, Susana Leirner 
Steinbruch. JUCESP 193.797/20-3 em 03.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sandro Borelli no uso de suas atribuições conforme o artigo 20 do Estatuto Social da Cooperativa Paulista de Trabalhos dos Profissionais de Dança – 
CPD, convoca os 152 (cento e cinquenta e dois ) cooperados ativos da supracitada cooperativa, para comparecem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA, que será realizada no endereço https://us02web.zoom.us/j/84340321324 ID: 843 4032 1324, nesta cidade de São Paulo/SP, no dia 03 de julho 
de 2020, em 1ª convocação às 18h30 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ativos; em 2ª convocação às 19h, com metade mais um dos 
seus cooperados, ou em 3ª convocação às 19h30 horas com o mínimo de 31 (trinta e um) cooperados que corresponde a 20% de total de sócios. Se-
rão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Ordinária, na seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas do órgão da Administração, compreen-
dendo Balanço Geral do exercício de 2019, das Contas de Sobras e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos estes 
que estarão à disposição dos cooperados, em sua sede social; b) Apresentação de relatório físico de atividades desenvolvidas pela Diretoria no ano 
de 2019; c) Discussão e aprovação para cobrança de juros sobre as mensalidades em atraso; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e) Apre-
sentação do Plano de Trabalho em curso para o exercício 2019; f) Assuntos gerais. São Paulo, 16 de junho de 2020. Sandro Borelli - Presidente 
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Processo nº: 1077207-98.2013.8.26.0100 Classe – Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
BANCO DO BRASIL S/A Requerido: ALPHA’S ENCARDENADORA LTDA EPP e outros. Edital de Citação.
Prazo 20 dias. Processo 1077207-98.2013.8.26.0100. O Dr. Luiz Gustavo Esteves, Juiz de Direito da 11ª Vara
Cível da Capital-SP, etc. FAZ SABER a FRANCISCO ALVES FILHO e AKEMI IRMA KAKAZU, domiciliados
em locais incertos e não sabidos, que lhes foi movida Ação MONITÓRIA por BANCO DO BRASIL S/A,
alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 100.616,99 para 09/10/2013 referente a contrato de
abertura de crédito. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio,
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital
tem o prazo de 20 dias. 16 e 17/06
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RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ 35.662.545/0001-48 - NIRE 3530054523-1 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20.05.2020
1. Data, Hora e Local: Em 20.05.2020, às 10h00, na sede da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 2. 
Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a 
presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assinatura constante e 
aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA 
foram dispensados pelo comparecimento da única acionista, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e, a Sra. Josiane Carvalho de 
Almeida, como secretária. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Sami Farah Junior como 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo 
substituto. 6. Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia deliberou: 6.1.  
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar 
conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Sami Farah Junior como membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 04/05/2020, agradecendo ao 
mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida funções; 6.3. Em decorrência da 
deliberação no item 6.2. acima, aprovar a eleição da Sra. Érika Natsumi Matsumoto, brasileira, convivente em 
união estável, administradora de empresa, RG 16.153.725 – SSP/SP e CPF/MF 086.758.538-23, com endereço 
profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ao cargo de membro efetivo 
do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se 
encerrará juntamente com o mandato dos demais Conselheiros da Companhia em 26/11/2021, devendo o mesmo 
permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração ora eleito 
declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar incurso em 
quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, 
Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Em razão das 
deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir da presente data, passa a ser composto pelos 
seguintes membros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e CPF/MF n.º 148.195.698-13; (2) Josiane Carvalho de Almeida, 
brasileira, casada, economista, RG 50.890.239-3 SSP/RS e CPF/MF 083.040.867-35, ambos eleitos na Escritura Pública 
de Constituição da Companhia realizada em 26/11/2019; e (3) Érika Natsumi Matsumoto, brasileira, convivente 
em união estável, administradora de empresa, RG 16.153.725 – SSP/SP e CPF/MF 086.758.538-23, eleita na presente 
data, todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, com 
mandato até 26/11/2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 
7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo 
com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São 
Paulo/SP, 20.05.2020. Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Josiane Carvalho de 
Almeida, Secretária. Acionista: Companhia de Participações em Concessões, por Eduardo de Toledo. Certifi co 
que a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da 
Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Josiane Carvalho de Almeida - Secretária - Assinado com Certifi cado 
Digital ICP Brasil. JUCESP 196.116/20-0 em 08.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Apsen Farmacêutica S/A
CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a se realizar, em primeira convocação, às 14h00 do dia 28 de julho de 2020 e, em segunda convocação às 14:30h, na sede da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da
administração, orçamento de capital, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019; (c) deliberar acerca da remuneração global da Diretoria para adequação aos parâmetros de mercado; e Em Assembleia Geral
Extraordinária (d) deliberar sobre a proposta de aumento de capital da Companhia, mediante a capitalização de lucros e reservas;
(e) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio para o exercício de 2020; e (f) deliberar sobre a alteração do estatuto
social da Companhia para ajustar a periodicidade de reuniões do Conselho Fiscal e para ajustar e tornar claros os poderes atribuídos aos
Diretores da Companhia para contratação de financiamentos e concessão de garantias. Avisos: 1. Tendo em vista as recomendações e
restrições impostas recentemente pelo poder público em decorrência da pandemia COVID-19, apesar dos documentos a que se refere o
artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os documentos necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, recomendamos que os acessem digitalmente no Portal do
Acionista, como já é de costume. 2. Também em decorrência da pandemia COVID-19, a assembleia poderá ser realizada virtualmente por
meio da ferramenta Microsoft Teams utilizada pela Companhia, ou outra ferramenta que possa substituí-la. Nesse caso, a administração
da Companhia entrará em contato com cada um dos acionistas e/ou seus representantes, por meio de e-mail, em tempo hábil para
informar e organizar referida reunião virtual. São Paulo/SP, 15 de junho de 2020. Renato Spallicci - Diretor Presidente. Renata Farias
Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III - JABAQUARA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000802-91.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juíz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a FERNANDA SANTANA SILVA, Brasileiro, Casada, Auxiliar de Laboratório, RG 59.135.157-2, CPF 
088.995.424-06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. 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$ 12.097,05, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2020. 

SERASA S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6

Conselho de Administração Ata de 30 de Abril de 2020
Aos 30.04.2020, às 14h, reuniu-se o Conselho de Administração da Serasa S.A., por meio de voto escrito antecipado por 
mensagem eletrônica dos Conselheiros Srs. Kerry Lee Williams, Anthony David Reeves, Darryl Scott Gibson e Lloyd Mark 
Pitchford, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) consignar a renúncia do Sr. José Luiz Teixeira Rossi ao cargo 
de Diretor-Presidente da Serasa S.A.; (ii) eleger o Sr. Valdemir Bertolo para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; 
(iii) ratifi car a composição da Diretoria da Companhia; e (iv) outros assuntos. Com a anuência de todos os Conselhei-
ros presentes, o Sr. Kerry Lee Williams, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência dos trabalhos, 
tendo indicado a Sra. Renata Quiroga Chate com Secretária. Deliberado e colocado em votação o primeiro item da or-
dem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos: (i) consignar a renúncia do Sr. José Luiz Teixeira Ros-
si ao cargo de Diretor-Presidente da Serasa S.A.; (ii) eleger para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, para o triê-
nio 2019 a 2022, o Sr. Valdemir Bertolo, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 10.254.722-1 - SSP/SP, CPF/
ME nº 014.248.488-14, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 
14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191 ao 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-
000, o qual declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei espe-
cial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas defesa da concorrência, contra as re-
lações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, do artigo 2º c/c artigo 4º 
da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, e do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro; (iii) ratifi car a composição da Di-
retoria da Companhia, a qual passa a ser composta pelo Sr. Valdemir Bertolo, designado Diretor-Presidente, bem como 
pelos Srs. Alberto Wagner Teixeira Campos, Rodrigo José Sanchez, Sergio Souza Fernandes Junior e Vander Ossamu Na-
gata, designados Diretores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração ofereceu a 
palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente agradeceu aos Se-
nhores Conselheiros o comparecimento e encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assina-
da por todos. Mesa: Kerry Lee Williams - Presidente; Renata Quiroga Chate - Secretária. Conselheiros presentes: Sr. Kerry 
Lee Williams - Presidente do Conselho de Administração; e Srs. Anthony David Reeves, Darryl Scott Gibson e Lloyd Mark 
Pitchford. Ausências justifi cadas: Sr. José Luiz Teixeira Rossi - Vice-Presidente do Conselho de Administração e Sr. Valde-
mir Bertolo - Conselheiro. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Renata Quiroga Chate - Secre-
tária. JUCESP 195.227/20-7 em 04/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82  - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de maio de 2020, às 13h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca 
das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de 
que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme 
permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de 
Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital 
social da Companhia, no valor de R$ 39.559.000,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil reais), 
com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) sendo aprovado o item (i) acima, a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas da Companhia, por unanimidade 
de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 10, alínea (c), do Estatuto 
Social da Companhia, aprovar o aumento de capital social no valor de R$ 39.559.000,00 (trinta e nove milhões, 
quinhentos e cinquenta e nove mil reais), mediante a emissão de 33.796.648 (trinta e três milhões, setecentas e 
noventa e seis mil, seiscentas e quarenta e oito) novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 
16.898.324 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 
16.898.324 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentas e vinte e quatro) ações preferenciais, a serem 
subscritas e integralizadas por suas acionistas, a CCR S.A. (“CCR”) e a Companhia de Investimentos em Infraestrutura 
e Serviços (“CIIS”), na proporção das suas respectivas participações acionárias, conforme boletim de subscrição anexo 
à presente ata (ANEXO I), passando o capital social da Companhia a ser de R$ 4.555.375.315,76 (quatro bilhões, 
quinhentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e seis 
centavos). 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 4.555.375.315,76 
(quatro bilhões, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e 
setenta e seis centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, divido em 
2.127.022.600 (dois bilhões, cento e vinte e sete milhões, vinte e duas mil e seiscentas) ações ordinárias e 
2.127.022.600 (dois bilhões, cento e vinte e sete milhões, vinte e duas mil e seiscentas) ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal.” 6.3. Permanecer inalterado os demais dispositivos estatutários não alterados na 
presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 
6.2 acima, conforme constante do ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, 
será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo 
que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 
2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 27 de maio de 2020. 
Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., 
pelos Srs. Eduardo de Toledo e Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Eduardo de Toledo e Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el 
do original lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral nº. 08, às folhas 34 a 46. Eduardo de Toledo - Presidente da 
Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital 
ICP Brasil. JUCESP nº 197.733/20-7 em 10.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE 
MAIO DE 2020 - Boletim de Subscrição de 33.796.648 (trinta e três milhões, setecentas e noventa e seis mil, 
seiscentas e quarenta e oito) novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por 
ação de R$ 1,17050070, sendo 16.898.324 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentas e vinte 
e quatro) ações ordinárias e 16.898.324 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentas e vinte e 
quatro) ações preferenciais, representativas do capital social da Companhia. Subscritor - Espécie de Ações 
Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para Integralização: CCR S.A., 
sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, 
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.846.056/0001-97 e no NIRE nº. 35.300.158.334, representada por 
seus Diretores, os Senhores: EDUARDO DE TOLEDO brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o nº. 103.264.958-51 e MARCIO YASSUHIRO IHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro naval, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 
153.066.718-61, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: ON 16.729.341 - PN 16.729.341, R$ 1,17050070, R$ 
39.163.410,00 em moeda corrente a ser integralizado até 31/12/2020.
CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, sociedade por ações, com 
sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Parte 1, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.410.674/0001-88 e no NIRE n.º 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus 
Diretores, os Senhores EDUARDO DE TOLEDO brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 103.264.958-51 e MARCIO YASSUHIRO IHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro naval, portador da Cédula de Identidade RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 
153.066.718-61, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas: ON 168.983 - PN 168.983, R$ 1,17050070, R$ 395.590,00 
em moeda corrente a ser integralizado até 31/12/2020. TOTAL: 33.796.648, R$ 39.559.000,00. São Paulo/SP, 
27 de maio de 2020. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil, 
Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil.

ENGIE SOLAR PARACATU GERAÇÃO CENTRALIZADA HOLDING S.A.
NIRE 35300497457 - CNPJ/MF Nº 26.545.074/0001-05

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/06/2020
1. Data, hora e local: realizada em 01/06/2020, às 10 h, na sede social da Engie Solar Paracatu 
Geração Centralizada Holding S.A. (“Companhia”), situada na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
716 – 2º Andar, Cidade Monções, Cidade Monções, Município de SP, SP, CEP. 04571-926. 
2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista 
detentora da totalidade do capital social da Companhia, de acordo com a assinatura constante do 
Livro de Presença de Acionistas, conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os acionistas designam o Sr. Anderson Garofalo Concon como 
presidente e o Sr. Francisco Henrique de Vasconcelos Parra como Secretário. 4. Ordem do Dia: 
(I) Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Tendo a assembleia 
sido devidamente instalada, após exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, aprova 
as seguintes deliberações: 5.1. Tendo em vista que o capital social da Companhia encontra-se 
totalmente integralizado e, por julgar o capital social excessivo para a realização do objeto social da 
Companhia, a acionista aprova, com fulcro no artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital social 
da Companhia, no montante de R$ 42.207.482,00, com cancelamento das ações correspondentes 
e mediante a restituição do montante à acionista Solairedirect Holding Brasil S.A. 5.2. A acionista 
consigna que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, 
portanto, parecer a ser apresentado quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, § 1º da 
Lei das S.A. 5.3 A acionista registra que, em face do disposto acima e nos termos do artigo 174 da 
Lei das S.A., a eficácia da deliberação de redução do capital social fica condicionada ao cumprimento 
do que segue: (I) publicação da presente ata (II) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da publicação, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à 
deliberação aqui prevista ou, em tendo ocorrido oposição, mediante prova do pagamento e/ou depósito 
judicial respectivo; e (III) registro da ata de assembleia geral extraordinária deliberando sobre a 
alteração da Clausula 5ª do Estatuto Social, na qual constará o valor do capital social após sua 
redução. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, 
determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a assembleia, sendo suspensa a sessão e lavrada a 
presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada e refletida em livro próprio. Presidente da Mesa: 
Anderson Garofalo Concon. Secretário: Francisco Henrique de Vasconcelos Parra. Acionista 
Presente: Solairedirect Holding Brasil S.A., representada por Anderson Garofalo Concon. A presente 
ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de junho de 2020. Mesa: Anderson Garofalo 
Concon - Presidente. Francisco Henrique de Vasconcelos Parra - Secretário. Acionista Presente: 
Solairedirect Holding Brasil S.A. - Anderson Garofalo Concon.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1026756-25.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Marco Aurélio Paioletti Martins Costa,na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SERGIO CORREA DE JESUS,brasileiro,portador do RG nº5.398.480 SSP/SP,inscrito no CPF/MF sob nº954. 
724.448-53,domiciliado em Barcelona,Espanha,onde reside na Plaça Tirant lo Blanc,8,6-1(Código Postal08005);que por este Juízo 
tramita uma ação de Inventário movida por Terezinha de Jesus Bianco. Em decorrência da atual situação emergencial e sanitária 
que assola o planeta por conta da pandemia do Covid-19, que obriga o isolamento social em diversos países, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras 
declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a 
qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que 
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do 
processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2020.                          [17,18] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1029447-20.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a(o) DIVA CÂNDIDA DOS SANTOS, CPF 951.746.138-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, movida por Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares CONTRA Daniel Dias da 
Rocha, onde foi penhorado os direitos sobre o imóvel sobrado nº 91, Rua 8 de circulação interna tipo B, Parque Residencial 
Palmares, sito na Rua Lagoa da Rocha, s/nº, matrícula 198.632, 11º CRI/SP. Encontrando-se a interessada em lugar incerto e 
não sabido, 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, apresente impugnação, querendo. 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 maio de 2020.                                       [17,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006334-03.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIVERMEC USINAGEM LTDA, CNPJ 62.058.193/0001-99, na pessoa de seu representante 
legal, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando o pagamento, acrescidos de 
juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Renovação Automática - Aval - PJ nº 
3.357.812. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 

valor de R$ 115.284,96, devidamente atualizada (04/01/2018), bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2020.       B - 17 e 18

Helmer Augusto Toqueton Amaral Juiz de Direito 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. 8º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 
1044650-19.2017.8.26.0100. O Dr. Henrique Dada Paiva, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a  
Benedito Mário Vitiritto Junior, CPF 756.643.218-49 e Rose Mary Vitiritto Namur, CPF 941.657.268-34, herdeiros do Espólio de Benedito 
Mario Vitiritto, que o Condomínio Edifício João Mendes, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de  
R$ 15.166,81 (abril/2017), referente às despesas condominiais do conjunto nº 1.202, do condomínio autor, bem como as que se vencerem no 
curso do presente processo, custas, honorários e demais cominações. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por 

 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1058935-49.2019.8.26.0002. 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) JOELDER DO ROSARIO 
RAMOS, Brasileiro, CPF 415.073.948-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Madefolha Comercio de Revestimentos Ltda, 
alegando em síntese: o recebimento de R$ 667,00 (dez/2015), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao inadimplemento do cheque 
nº AS-000013, conta 18355-5, do Banco Itaú S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 

divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 
513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será considerado revel, caso em que 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122461-60.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da  
38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago da Rocha Brandi, CPF 183.541.338-26, que BM&Fbovespa Supervisão de Mercados 
- BSM, ajuizou em dezembro de 2014 uma Ação de Cobrança, pelo Procedimento Comum, objetivando a condenação 
do réu ao pagamento de valor de R$ 227.599,19 (a ser atualizado e acrescido de juros moratórios a partir de 1/1/2015) 
, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações, em razão de multa aplicada ao Réu em regular 
Processo Administrativo (“PAD nº 19/2012”), onde foram apuradas graves infrações às regras do mercado de valores 
mobiliários cometidas pelo Réu. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 

especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 

13ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027711-93.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
13ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da 
Lei, etc.. FAZ SABER a(o) ROSANA FREITAS OLIVEIRA, RG 369643379, CPF 219.005.798-12,  que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a 
cobrança de R$ 13.249,50 (maio/2019), referente ao inadimplemento das mensalidades educacionais de sua filha 
Kathelen Freitas de Sousa, vencidas no período de maio a dezembro de 2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2020. 
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Covid-19: BNDES quer abrir crédito
para micro e pequenas empresas

O presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Gustavo Montezano, disse  na
terça-feira (16) que as peque-
nas, micro e médias empresas
representam o foco do banco
durante a pandemia do novo
coronavírus.

Ao participar na terça-feira,
(16) de reunião da Comissão
Mista do Congresso Nacional
que acompanha a situação fis-
cal e a execução orçamentária e
financeira de medidas relacio-
nadas à pandemia da covid-19,
ele disse que a prioridade do
banco é como fazer o crédito
chegar a esse segmento da eco-
nomia.

Numa comparação com gran-
des empresas,  Montezano re-
conheceu que o aumento do
crédito oferecido a micro, pe-
quenas e médias empresas foi
“modesto”.

No caso das grandes compa-
nhias, ele afirmou que, entre feve-
reiro e abril, houve um crescimen-
to [no crédito] de R$ 100 bilhões,

enquanto para micro, pequenas e
médias empresas a expansão foi
de R$ 10 bilhões ou 2%.

“De um lado você tem os
bancos falando que estão em-
prestando mais – é verdade, es-
tão emprestando mais, cresce-
ram 2% em dois meses, o que a
gente pode dizer que é modes-
to – e, de outro lado, você tem
as empresas falando que falta
crédito, o que também é verda-
de”, reconheceu.

Canais de crédito
O presidente do BNDES jus-

tificou que houve uma deman-
da de crédito por empresas que
não tinham canais de crédito,
nunca precisaram de crédito e
passaram a precisar.

“Nossas fraquezas se reve-
lam neste momento. A verdade
é que o crédito sempre foi res-
trito para elas e, nesse momen-
to de pandemia, isso fica mais
latente e mais claro ainda. A
nossa visão é de que a gente
pode fazer mais”, ressaltou.

Entre as ações do governo,

o presidente do BNDES disse
que o Tesouro está assumindo
o risco das operações. Nesse
sentido, destinou R$ 16 bilhões
para o financiamento para cus-
teio e investimentos dos médi-
os produtores rurais em ativi-
dades agropecuárias (Pro-
namp), R$ 20 bilhões para o Pro-
grama Emergencial de Acesso a
Crédito e R$ 34 bilhões foram
para o Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, de manu-
tenção de emprego.

Somadas essas linhas, ele
disse que são R$ 71 bilhões que
o governo disponibiliza de or-
çamento para o crédito chegar
para as pequenas e  médias em-
presas.

Apelo ao Congresso
Para destravar o crédito, no

entanto, Gustavo Montezano
pediu empenho dos parlamen-
tares para aprovar o quanto
antes a medida provisória (MP
975/20), que libera crédito para
as médias empresas.

O programa vai conceder ga-

rantias aos pedidos de emprés-
timos protocolados no BNDES
até 31 de dezembro de 2020 por
empresas com receita bruta en-
tre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

“A gente tem conversado
com o relator da Câmara, depu-
tado Efraim Filho (DEM-PB),
que está supercomprometido e
nos apoiando. Já peço aqui a
solicitação de que isso seja
aprovado o quanto antes nas
duas Casas (Senado e Câmara)
porque essa interação com o
Legislativo vai trazer aprimora-
mentos para o programa, vai
tornar o programa mais flexível
e mais acessível”, opinou. O
mesmo, ressaltou, vale para o
Programa Emergencial de Su-
porte a Empregos (Pese), de fo-
lha de pagamento.

“São necessários alguns
ajustes, de forma geral, flexibi-
lizando o acesso, tirando con-
dicionantes do acesso. A gente
acredita que, com essa libera-
ção, o programa pode chegar a
até R$ 20 bilhões de potencial”,
afirmou. (Agencia Brasil)

MEC divulga novas datas do Sisu,
Prouni e Fies

O Ministério da Educação
(MEC) alterou as datas das ins-
crições aos principais programas
de acesso às universidades para
atender a uma solicitação das
instituições de ensino superior
públicas e privadas, segundo in-
formou o secretário de Ensino
Superior do MEC, Wagner Vilas
Boas Souza.

O edital que muda o prazo de
inscrição do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) do segundo se-
mestre, de 16 a 19 de junho para 7
a 10 de julho, deve ser publicado
na quarta-feira (17). O Programa
Universidade Para Todos (Prou-
ni), que teria as inscrições aber-
tas de 23 a 26 de junho, passou
para o dia 14 de julho. E o Finan-
ciamento Estudantil (Fies) que

teria inscrições efetuadas de 30
de junho a 3 de julho passou para
21 a 24 de julho.

Conforme o secretário, a mu-
dança ocorre devido à suspen-
são de algumas atividades aca-
dêmicas e administrativas nas
universidades ocorridas em con-
sequência da pandemia do novo
coronavírus (covid-19).

Atendendo às solicitações
da Associação Nacional de Diri-
gentes de Institutos Federais de
Ensino Superior (Andifes), pri-
meiro o MEC postergou o prazo
para as instituições aderirem ao
Sisu, que passou para 25 a 29 de
maio para o dia 12 de junho.

“Se nós não tivéssemos pror-
rogado na data prevista a gente
só teria, no máximo, 40 mil vagas

ofertadas. E essa prorrogação
permitiu um acréscimo de pelo
menos 20% no número de vagas.
Hoje são 51 mil vagas que serão
ofertadas no Sisu justamente em
função da prorrogação”, comen-
tou o secretário.

A consulta dos estudantes
às vagas disponíveis no Sisu
poderá ser feita a partir do dia
30 de junho.

EAD no Sisu
A partir do segundo semes-

tre de 2020 será possível fazer,
pela primeira vez, a inscrição para
cursos de Educação a Distância
(EAD) no Sisu.

“Essa prorrogação nos per-
mitiu inclusive essa inovação.
Até então as instituições públi-

cas só poderiam oferecer vagas
presenciais pelo Sisu. As vagas
eventualmente de EAD que as
instituições públicas têm elas
oferecem nos seus próprios
portais, então não é dada mui-
ta divulgação. A gente inovou
alterando a portaria do Sisu,
alterando as regras, para que
as instituições, além das vagas
presenciais possam ofertar en-
tão ensino à distância”, diz o se-
cretário.

Conforme Souza, a expectati-
va é que o número de vagas à
distância oferecidas nas univer-
sidades públicas aumente a cada
novo processo seletivo. Na rede
particular, o número de vagas à
distância chega a 40% do total.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Ibovespa fecha em alta
 com expectativas de mais

estímulos globais
O tom positivo prevaleceu

na bolsa paulista na terça-fei-
ra (16), véspera dos venci-
mentos de opções sobre o
Ibovespa e do índice futuro,
apoiado pelo noticiário de es-
tímulos econômicos.

Após o Federal Reserve
(FED) anunciar na véspera
que comprará títulos de dívi-
da privada de empresas, reper-
cutiram nesta sessão notícias
de que o governo dos Esta-
dos Unidos prepara pacote de
US$ 1 trilhão em infraestrutu-
ra e que o Japão tomará mais
ações se necessário.

Índice de referência do
mercado acionário brasileiro,
o Ibovespa fechou em alta de
1,25%, a 93.531,17 pontos, en-
cerrando uma sequência de
quatro pregões de queda. Na
máxima da sessão, chegou a
superar os 95 mil pontos. O
volume financeiro totalizou R$
30,3 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500
fechou em alta de 1,9%, apoi-
ado também por dados de va-
rejo sinalizando que a econo-
mia norte-americana está no
caminho da recuperação. O
presidente do FED, Jerome
Powell, contudo, alertou que
uma recuperação completa
ainda poderá levar anos.

No Brasil, também repercu-
tiram comentários do ministro
da Economia, Paulo Guedes,
sobre a lei das transações tri-
butárias. Ele descartou o uso
de parcelamentos nos moldes
do  Refis, afirmando que o me-
canismo “tem que empurrar
para a frente”.

Pesquisa do Bank of Ame-
rica com gestores na América
Latina, por sua vez, mostrou
que cerca de 60% dos profis-
sionais consultados veem o
Ibovespa acima de 95 mil pon-
tos até o final do ano e um ter-
ço acredita que ele pode su-
perar 110 mil pontos.

A recuperação recente das
ações brasileiras tem encon-
trado suporte na ampla liqui-
dez global, dada a injeção de
recursos expressiva nos mer-
cados e na economia real para
atenuar os efeitos da pande-
mia do covid-19, em um ambi-
ente de taxas de juros bastan-
te reduzidas.

No Brasil, há expectativa
de que o Banco Central anun-
cie na quarta-feira mais uma
redução na taxa Selic, para
2,25% ao ano, o que tende a
corroborar a migração de re-
cursos para a bolsa, em busca
de melhores rendimentos.
(Agencia Brasil)

ANP aprova mudança
temporária

na mistura do diesel
A diretoria colegiada da Agên-

cia Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) aprovou  na terça-feira
(16) a redução, excepcional e
temporária, do percentual de
mistura obrigatória do biodie-
sel ao óleo diesel que passa
dos atuais 12% para 10%. A me-
dida vale para o período entre
esta terça-feira e o próximo do-
mingo (21).

De acordo com o órgão re-
gulador, a mudança é necessá-

ria para dar continuidade ao
abastecimento nacional diante
na possibilidade das entregas
de biodiesel não serem ade-
quadas.

“As entregas de biodiesel
previstas para o período citado
poderiam não ser suficientes para
atender à mistura de 12% ao die-
sel B”, apontou a ANP, acrescen-
tando que este produto “vem
sendo bastante consumido, ape-
sar da atual situação de pande-
mia”. (Agencia Brasil)


