
Nª 24.685 Preço banca: R$ 3,50

Defesa diz que prisão preventiva
de Queiroz foi desnecessária

Endividamento e inadimplência de
famílias crescem em junho, diz CNC
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Abraham Weintraub anuncia saída
do Ministério da Educação

Dólar tem forte alta e
fecha no maior valor

desde 1º de junho

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,35
Venda:       5,35

Turismo
Compra:   5,33
Venda:       5,65

Compra:   5,99
Venda:       5,99

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

15º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Augustus Toniolo comemora
retorno do kart em julho
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Vice-campeão brasileiro de
kart em 2019, o piloto de ape-
nas 9 anos Augustus Toniolo
retornará às competições na
pista no mês que vem. Seu pri-
meiro desafio será na Copa Spe-
ed Park, que tem a primeira eta-
pa marcada em Birigui (SP) no
dia 18 de julho. Destaque bra-
sileiro no kartismo nacional e
internacional, o jovem piloto
comemorou a chance de voltar
a correr nas pistas.

“Estou muito feliz de poder
voltar a competir. Já estou trei-
nando com meu coach Olin Galli
no Raceland em Curitiba e será
bem emocionante para todos os
pilotos acelerar novamente em
uma corrida. Estou me preparan-
do muito bem para essa volta e
vamos chegar com tudo no Spe-
ed Park, pista em que fui vice-
campeão do Troféu Ayrton Sen-
na de Kart em 2020”, diz Augus-
tus, que também é piloto da Es-
cola de Kart do Senninha.

Vice-campeão da Copa Bra-
sil de Kart em 2019, Augustus
vinha se destacando também nas
corridas internacionais nos
EUA, onde começou a compe-
tir nesse início de 2020. O pi-

loto paranaense esteve sem-
pre entre os mais rápidos nos
treinos para o SKUSA em
Nova Orleans, quando a com-
petição precisou ser cancela-
da por conta da pandemia de
covid-19.

O jovem piloto, inclusive,
também planeja seu retorno às
competições internacionais
nos próximos meses. “Ainda
não temos uma data definida
para voltar a correr nos EUA,
mas já estamos trabalhando
com isso em mente. Também
há a possibilidade de irmos
até a Itália para correr no
WSK. De qualquer maneira, o
planejamento está sendo fei-
to para retomarmos nossas
atividades internacionais tam-
bém”, completa Augustus.

A primeira etapa da Copa
Speed Park será entre os dias
17 e 18 de julho.

Confira o calendário
completo da competição:

18 de julho – Copa Speed
Park – Etapa 1; 29 de agosto –
Copa Speed Park – Etapa 2; 26
de setembro – Copa Speed
Park – Etapa 3; 17 de outubro
– Copa Speed Park – Etapa 4.

Cacá Bueno garante lugar na
Stock Car 2020 com equipe

iCarros-ACDelco Crown Racing

A participação de Cacá
Bueno na Stock Car em 2020
está confirmada após o anún-
cio do novo time do pentacam-
peão da categoria: iCarros-
ACDelco Crown Racing. O
maior campeão em atividade
da Stock (com cinco títulos)
competirá na temporada com-
pleta deste ano com a mesma
equipe técnica qual competiu
nos últimos três anos, mas
agora com novos patrocinado-
res e em carro único.

“O ano de 2020 tem sido
desafiador para todo mundo,
talvez o mais difícil em todos
os sentidos para muita gente e
para mim não foi diferente.
Nunca tive dúvidas e sempre
acreditei que estaria no grid da
Stock Car e por isso estou
muito grato a iCarros, ACDel-
co e Red Bull, três empresas
com a qual já tenho uma his-
tória incrível de apoio e que
se unem neste novo projeto na
Crown Racing”, explica Cacá
Bueno, que correrá com o
novo modelo Cruze da Che-

vrolet – em 2020, a Stock Car
volta a ter duas marcas no grid.

“Estou muito feliz em voltar
a representar a ACDelco nas pis-
tas, lembrando que em meu pri-
meiro ano na Stock Car, em
2002, eles me procuraram para
iniciar uma parceria de muito
sucesso. Juntos conquistamos
diversas vitórias e três vices. Por
isso, quero que neste retorno a
gente traga o título que faltou
naqueles anos. Já iCarros está
comigo em todas minhas plata-
formas de corrida, do Trofeo Li-
nea, Porsche, Jaguar iPace eTro-
phy e iniciando já desde o ano
passado a entrada na Stock Car.
Por fim, a Red Bull e eu temos
uma relação de 16 anos de incrí-
vel relação, talvez uma das par-
cerias mais longas do esporte no
Brasil”, completa Cacá.

Para Ricardo Bonzo Filho,
CEO de iCarros, o automobilis-
mo é uma plataforma importan-
te dentro do marketing da em-
presa. “A paixão por carros é par-
te de nosso DNA e acreditamos
que o sucesso nas pistas de Cacá

Bueno é uma importante plata-
forma para nossos negócios. Ini-
ciamos nosso relacionamento
ainda no Trofeo Linea e conse-
guimos expandir para categorias
como Porsche e até no exterior,
como Jaguar IPACE eTrophy.
Agora, acreditamos muito na Sto-
ck Car e certamente a categoria
precisa de Cacá Bueno na pista
acelerando e buscando vitórias.
Ficamos felizes em fazer parte
desta história”, diz Bonzo.

A criação da nova equipe de
Cacá em 2020 foi comemorada
pela ACDelco, como destaca Jor-
ge Maiquez, SA Experience Ma-
rketing Manager. “Nossa história
de parceria com Cacá (Bueno)
começou em 2002 com seu pri-
meiro ano na Stock Car. Sempre
valorizamos seu talento e agora,
depois de tanto sucesso alcança-
do, é um grande orgulho para nós
poder voltar a estar com ele nas
pistas”, diz o executivo.

William Lube destacou a re-
novação da parceria com o pen-
tacampeão da Stock Car. “Nessa
quarta temporada juntos, espero
que eu consiga realizar o que pro-
meti ao Cacá quando ele veio ao
nosso time: o hexa. É para isso
que vamos trabalhar neste ano”,
diz Lube, que venceu com a Cro-
wn Racing quatro títulos nos úl-
timos anos, 2 de pilotos e 2 por
equipes em 2015 e 2016.

A estreia do novo carro de
Cacá Bueno na Stock Car deve
acontecer ainda neste mês em
teste privado da equipe Cro-
wn Racing. O calendário 2020
da categoria deve ter 12 eta-
pas e deve ser oficializado
ainda em junho.
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Covid-19: OMS
espera produção

de milhões de
doses da vacina

neste ano

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) espera que cen-
tenas de milhões de doses de
uma vacina contra a Covid-19
possam ser produzidas neste
ano e dois bilhões de doses até
o final de 2021, disse a cien-
tista-chefe Soumya Swamina-
than, na quinta-feira (18).

A OMS está elaborando
planos para ajudar a decidir
quem deveria receber as pri-
meiras doses uma vez que uma
vacina seja aprovada, afirmou
a cientista.

A prioridade seria dada aos
profissionais da linha de fren-
te, como médicos, pessoas vul-
neráveis por causa da idade ou
outra doença e a quem trabalha
ou mora em locais de alta
transmissão, como prisões e
casas de repouso.

“Estou esperançosa, estou
otimista. Mas o desenvolvi-
mento de vacinas é uma em-
preitada complexa, ele envol-
ve muita incerteza”, disse. “O
bom é que temos muitas vaci-
nas e plataformas, então, se a
primeira fracassar ou se a se-
gunda fracassar, não devemos
perder a esperança, não deve-
ríamos desistir.”

Cerca de 10 vacinas em
potencial estão sendo testadas
em humanos na esperança de
que uma possa se tornar dispo-
nível nos próximos meses para
prevenir a infecção. Países já
começaram a fazer acordo
com empresas farmacêuticas
para encomendar doses antes
mesmo de se provar que algu-
ma vacina funciona.

Swaminathan descreveu o
desejo por milhões de doses de
uma vacina ainda neste ano
como otimista, acrescentando
que a esperança de até dois bi-
lhões de doses de até três va-
cinas diferentes no ano que
vem é um “grande se”.

A cientista afirmou que os
dados de análise genética co-
letados até agora mostraram
que o novo coronavírus ainda
não passou por nenhuma mu-
tação que alteraria a gravidade
da doença que causa. (Agencia
Brasil)

O dólar fechou em forte alta
ante o real nesta quinta-feira
(18), terminando no maior pata-
mar desde 1º de junho e não ape-
nas revertendo a queda acumula-
da no mês como passando a su-
bir, puxado pela combinação de
exterior arisco e de noticiário
local ainda inspirando cautela
para o câmbio.

O dólar à vista subiu 2,10%,
a R$ 5,3715 na venda. É o maior
patamar desde 1º de junho (R$
5,3843) e o sétimo pregão con-
secutivo de alta.

A volatilidade seguiu presen-
te e intensa. Na máxima, a cota-
ção saltou 2,44%, a R$ 5,3893,
depois de chegar a cair 0,62%, a
R$ 5,2285.

O dólar reverteu a queda de
1,49% em junho até a véspera e
passou a subir 0,58%. Na sema-
na, a moeda ganha 6,46%. No
ano, o dólar dispara 33,86%, o
que mantém com folga o real na
lanterna entre as principais divi-

sas globais.
A valorização do dólar no

Brasil decorreu em boa parte da
força da moeda no exterior, onde
receios sobre uma segunda onda
de covid-19 em economias cen-
trais conduziram investidores a
ativos considerados seguros,
como dólar, iene e títulos do Te-
souro norte-americano.

Pares emergentes do real
também mostraram firmes que-

das. O peso mexicano cedia
2,1% no fim da tarde. Mas, de
novo, a taxa de câmbio brasileira
liderou as perdas globais, em
meio a um fluxo de notícias do
lado político que ainda dita cau-
tela, um dia depois de o Banco
Central sinalizar chance de novo
corte da taxa básica de juros da
economia, a Selic —que caiu na
véspera a nova mínima recorde
de 2,25% ao ano.           Página 6
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 O dólar fechou em forte
alta ante o real na quinta-feira
(18), terminando no maior pa-
tamar desde 1º de junho e não
apenas revertendo a queda
acumulada no mês como pas-
sando a subir , puxado pela
combinação de exterior arisco
e de noticiário local ainda ins-
pirando cautela para o câmbio.

O dólar à vista subiu
2,10%, a R$ 5,3715 na venda.
É o maior patamar desde 1º de
junho (R$ 5,3843) e o sétimo
pregão consecutivo de alta.

A volatilidade seguiu pre-
sente e intensa. Na máxima, a
cotação saltou 2,44%, a R$
5,3893, depois de chegar a cair

0,62%, a R$ 5,2285.
O dólar reverteu a queda de

1,49% em junho até a véspera
e passou a subir 0,58%. Na
semana, a moeda ganha
6,46%. No ano, o dólar dispa-
ra 33,86%, o que mantém com
folga o real na lanterna entre
as principais divisas globais.

A valorização do dólar no
Brasil decorreu em boa parte
da força da moeda no exterior,
onde receios sobre uma segun-
da onda de covid-19 em eco-
nomias centrais conduziram
investidores a ativos conside-
rados seguros, como dólar, iene
e títulos do Tesouro norte-
americano.               Página 6

Brasil chega a 47,7 mil
mortes e 978,1 mil casos
confirmados de Covid-19

Abertura de empresas cai
29,5% em abril, mostra
Ministério da Economia

Receita já recebeu 20,3
milhões de declarações de IR

Bolsa de valores fecha
em alta pelo terceiro

pregão seguido
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  www.cesarneto.com

Estado de SP registra 11,5 mil óbitos
e 191,5 mil casos de coronavírus

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Estado de São Paulo regis-
tra na quarta-feira (17) 11.521
óbitos e 191.517 casos confir-
mados do novo coronavírus. En-
tre as pessoas diagnosticadas
com a COVID-19, 34.599 foram
internadas, curadas e tiveram alta
hospitalar.

Dos 645 municípios, houve
pelo menos uma pessoa infec-
tada em 585 cidades, sendo 319
com um ou mais óbitos. As ta-
xas de ocupação dos leitos de
UTI são de 77,3% na Grande São
Paulo e 67% no Estado. O nú-
mero de pacientes internados é
de 13.680, sendo 8.423 em en-
fermaria e 5.257 em unidades de
terapia intensiva.

Nesta quarta-feira a platafor-
ma E-SUS onde os municípios
registram os casos confirmados

apresentou instabilidade e par-
cela significativa de casos do dia
serão contabilizados no dia de
amanhã.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

6.656 homens e 4.865 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 73,5%
das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (2.734),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (2.651) e 80 e 89 anos
(2.312). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(20), 10 a 19 anos (29), 20 a 29
anos (89), 30 a 39 anos (417),
40 a 49 anos (854), 50 a 59

anos (1.643) e maiores de 90
anos (772).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (57,9% dos óbitos),
diabetes mellitus (43%), do-
enças neurológica (11,2%) e
renal  (10%),  pneumopatia
(8,6%). Outros fatores iden-
t if icados são obesidade
(6,9%),  imunodepressão
(6,5%), asma (3,2%), doenças
hepática (2,2%) e hematológi-
ca (2,1%), Síndrome de Down
(0,4%), puerpério (0,1%) e
gestação (0,1%). Esses fatores
de risco foram identificados em
9.258 pessoas que faleceram
por COVID-19 (80,4%).

Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 90.325 ho-
mens e 100.955 mulheres. Ou-
tras 237 pessoas não foi infor-
maram o sexo.

A faixa etária que mais
concentra casos é a de 30 a
39 anos (46.938),  seguida
pelas  fa ixas  de  40 a  49
(42.583), 50 a 59 (30.072),
20 a 29 (26.939), 60 a 69
(18.040), 70 a 79 (10.570),
80 a  89 (6 .140) ,  10 a  19
(5.168), menores de 10 anos
(2.991)  e  maiores  de  90
(1.860). Não consta faixa etá-
ria para outros 216 casos.

A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser consultada em: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/coro-
navirus/.

Revisões de fases do Plano São Paulo
serão divulgadas às sextas-feiras

O Governo de São Paulo
anunciou na quarta-feira (17)
que, a partir de agora, as classi-
ficações de fases do Plano São
Paulo serão anunciadas sempre
às sextas-feiras. A mudança na
data tem o objetivo de garantir
que as informações sejam mais
atualizadas e precisas. As revi-
sões serão fechadas nos dias an-
teriores à divulgação, sempre às
quintas-feiras.

O próximo anúncio de revi-
são acontecerá em 26 de junho,
com apresentação de um novo
balanço do plano e a possibili-
dade de reclassificação das re-
giões para fases mais ou menos

restritas de reabertura econômi-
ca. A reavaliação será feita a cada
15 dias e passará a valer na se-
gunda-feira após o anúncio, sen-
do a classificação vigente nas
duas semanas seguintes.

O Centro de Contingência do
Coronavírus monitora diaria-
mente os indicadores da epide-
mia. Se necessário, serão toma-
das medidas de restrição nas re-
giões que não apresentarem me-
lhora, baseado nos dados técni-
cos de saúde e contágio.

Os indicadores de cada DRS
(Departamento Regional de Saú-
de) determinam cinco possíveis
fases de reabertura de atividades

econômicas não essenciais. Os
critérios são: média da taxa de
ocupação de leitos de tratamen-
to intensivo para COVID-19; nú-
mero de leitos UTI COVID-19
por 100 mil habitantes; e taxas de
acréscimo ou decréscimo de ca-
sos confirmados, internações e
mortes pela doença na compara-
ção com a semana anterior.

Transparência
Os dados estatísticos refe-

rentes aos critérios técnicos que
norteiam o Plano São Paulo es-
tão à disposição de qualquer pes-
soa no boletim completo do co-
ronavírus no estado. Todo o ma-

terial com mapas interativos,
gráficos e tabelas com dados
consolidados pode ser consulta-
do ou baixado no site
www.seade.gov.br/coronavirus,
que recebe atualizações diárias.

As estratégias e critérios do Pla-
no São Paulo para retomada da eco-
nomia de acordo com cinco níveis de
reabertura parcial estão à disposição
na página www.saopaulo.sp.gov.br/co-
ronavirus/planosp.

O site também permite con-
sulta e download de todos os
protocolos sanitários para todos
os setores produtivos e também
as regras de testagem para co-
ronavírus no setor privado.

Doações para Campanha Unicamp
Solidária já somam mais de R$ 1,3 mi

A doações para a Campanha
Unicamp Solidária, que tem o
objetivo de arrecadar fundos para
a compra de cestas básicas para
o Banco Municipal de Alimen-
tos de Campinas, já atingiram o
total de R$ 1.322.784,86. O va-
lor foi atingido graças à colabo-
ração de mais de 590 doações
realizadas por pessoas físicas,
empresas e instituições.

Entre as doações recebidas
mais recentemente, destacam-se
o repasse de R$ 20 mil pelo Pro-
jeto Comemos, organização par-
ceira da campanha, e a doação de
R$ 1,2 milhão feita, em parcela
única, pela Fundação Itaú Social.

Com o total já arrecadado, a
organização da campanha estima
já ser possível adquirir cerca de
25 mil cestas básicas, que serão
doadas ao Banco Municipal de
Alimentos de Campinas e bene-
ficiar famílias em situação de
vulnerabilidade na cidade. “Com
esse valor , vamos conseguir
doar um grande número de ces-

tas, calculamos cerca de 25
mil”, explica ao Portal da Uni-
camp Marco Aurélio Pinheiro
Lima, diretor executivo da Di-
retoria Executiva de Planeja-
mento Integrado (DEPI) da Uni-
versidade Estadual de Campinas,
que organiza a campanha.

A doação de R$ 20 mil feita
pelo Projeto Comemos é a se-
gunda realizada pela organização,
que já tinha repassado à campa-
nha R$ 10 mil. O projeto comer-
cializa kits de alimentos, forne-
cidos por restaurantes parceiros.
Parte dos lucros obtidos são do-
ados a profissionais do setor ali-
mentício que estão enfrentando
dificuldades com a pandemia e
outra parte é encaminhada à Cam-
panha Unicamp Solidária.

A doação recebida da Funda-
ção Itaú Social, de R$ 1,2 mi-
lhão, já era prevista no início da
campanha. No entanto, a funda-
ção faria o pagamento em três
parcelas. O repasse do valor in-
tegral deve impulsionar os tra-

balhos e também incentivar ou-
tras empresas e instituições a
colaborar com a ação.

Auxílio
A Campanha Unicamp Soli-

dária surgiu como mais uma das
formas com que a universidade
contribui com o bem estar soci-
al durante a pandemia do novo
coronavírus. As cestas básicas
adquiridas com as arrecadações
vão potencializar o trabalho rea-
lizado pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, Pessoa
com Deficiência e Direitos Hu-
manos (SMASDH) de Campinas.

“Nossa primeira meta era
doar, pelo menos, uma cesta bá-
sica para cada uma das 32 mil
famílias. Mas vendo a situação
da pandemia, essa necessidade
das famílias vai durar, no míni-
mo, até o fim de 2020. Então,
vamos mantê-la até o fim do ano
e pedir para que mais pessoas
apoiem nossa ação”, comentou
Marco Aurélio na ocasião.

O lançamento, realizado de
forma virtual em 13 de maio, foi
marcado pela entrega das pri-
meiras 386 cestas básicas ao
Banco de Alimentos de Campi-
nas. Do total arrecadado pela
campanha até o momento, já fo-
ram empregados R$ 74.445,00
na compra de 1.418 cestas bási-
cas. A prestação de contas com-
pleta pode ser conferida no site
da campanha.

Além da Fundação Itaú Soci-
al e do Projeto Comemos, o
iFood também contribui com a
campanha por meio do recurso
de doações disponível no apli-
cativo da empresa. Os valores
doados pelos clientes serão uti-
lizados na compra de cestas bá-
sicas entregues pela ONG Ação
da Cidadania ao Banco de Ali-
mentos de Campinas.

As doações podem ser fei-
tas via Funcamp e o pagamento
pode ser feito por transferência
bancária, boleto ou ainda por
cartão de crédito.

Prefeitura e Enel firmam
novo convênio para manejo

de árvores em São Paulo
Após alguns meses de traba-

lho conjunto, a Prefeitura de São
Paulo e a Enel Distribuição São
Paulo firmaram um novo convê-
nio para garantir a eficiência e
qualidade dos serviços de mane-
jo de árvores próximas ou em
contato com a rede de energia
elétrica.

O grande diferencial do novo
convênio, desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal das Subpre-
feituras, em parceria com a
Enel, é o estabelecimento de
técnicas e regras mais adequa-
das ao manejo das árvores e no
cuidado para manter o equilíbrio
das espécies arbóreas. O objeti-

vo é minimizar os problemas
ocasionados pela queda de ga-
lhos e árvores no sistema de dis-
tribuição de energia elétrica, vi-
sando preservar a integridade e
qualidade da arborização na ci-
dade de São Paulo.

Nas podas realizadas pela
Enel, a Prefeitura pode sugerir
que a concessionária faça even-
tuais adaptações na rede elétri-
ca para preservar as árvores.

Outro destaque do convênio
é que a Enel está desenvolvendo
um sistema eletrônico, total-
mente custeado pela concessi-
onária, que permitirá a melhoria
da assertividade e também mai-

or agilidade na troca de informa-
ções entre os órgãos. A platafor-
ma estará funcionando integral-
mente em julho e garantirá à Pre-
feitura eficácia na fiscalização
das ações realizadas pela Enel
por meio de laudos técnicos e
fotos da operação. Essa ferra-
menta também substituirá o en-
vio de ofícios da Prefeitura à
concessionária.

Desta forma, será possível
reduzir os prazos de execução
dos serviços, uma vez que as per-
missões serão fornecidas de for-
ma digital, contribuindo para a
ampliação do atendimento anual.

Também haverá redução no

tempo de execução das solici-
tações. O prazo máximo para
realização de podas em área pú-
blica passou de 90 para 60 dias.
Além disso, o prazo para desli-
gamento da rede de energia elé-
trica, quando necessário para
manejos especiais, foi alterado
de 45 para 30 dias, o que permi-
tirá agilidade no atendimento
dos pedidos gerados pelos mu-
nícipes e aumento na realização
de podas necessárias à cidade.

Outro diferencial do novo
convênio é que os resíduos pro-
venientes de poda solicitadas
pela Prefeitura passam a ser re-
colhidos pela Enel.

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  ...  Email
cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Conforme antecipado na edição (17 junho 2020), o vereador

Camilo Cristófaro (líder PSB) foi absolvido na Justiça Eleitoral
da acusação de que teria recebido doação ilegal de campanha de
quem não podia justificar, ainda que fosse pouco o valor. E foi de
goleada : 7 votos a zero

+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) segue trabalhando remotamente, por

estar positivado Covid-19, embora sem sintomas. Segue candi-
dato à reeleição (1º turno em novembro 2020), beneficiado pelo
aumento da propaganda eleitoral (rádio e tv)

 +
ASSEMBLEIA (SP)
Alguns deputados que são ex-prefeitos comentam que não há

histórias - nem do tempo da guerra civil que foi a Revolução
Constitucionalista de 1932 - de calamidade pública como trouxe
a pandemia do Corona Vírus (Covid-19)

+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) segue miran-

do as eleições 2022, uma vez que a estratégia é ocupar os esvazi-
ados centros políticos, meia às direitas e às esquerdas que não
sejam radicais. Lógicas da política

+
CONGRESSO (BR)
Com a prisão do Queiroz, que era assessor do senador Flavio

Bolsonaro, o senador-presidente Alcolumbre (DEM ex-PFL)
garante que o ex-deputado estadual (Rio) não terá a Instituição da
República trabalhando contra ele

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Agora que o ministério (Educação) tá aberto, com a demis-

são de Weintraub, Bolsonaro tem pela frente construir o futuro
dela e da Saúde (com pandemia Covid-19). Em tempo: não vai
jamais abandonar o filho, senador (Rio) Flavio

+
PARTIDOS (BR)
Os partidos das esquerdas brasileiras estão alvoroçados, con-

siderando que agora que houve a prisão do Queiroz, assessor do
então deputado estadual (Rio) Flavio Bolsnoaro acusado de fazer
‘rachadinha’ vai detonar o hoje senador.

+
JUSTIÇAS (BR)
Na contramão dos 10 colegas no Supremo, Marco Aurélio de

Melo foi voto vencido no caso Inquérito das Fake News, afir-
mando que quando o órgão que acusa é o mesmo que depois jul-
ga, não há como garantir imparcialidade, Desta vez acertou

Escolas estaduais se unem
para incentivar alunos com

os estudos a distância
Diretores e professores de

oito unidades de ensino da região
de Jundiaí incentivam os alunos e
responsáveis para que participem
das aulas e atividades online du-
rante o período de distanciamen-
to social. As unidades participan-
tes são as seguintes Escolas Esta-
duais: Armando Dias, Professora
Benedita Arruda, Idoroti de Souza
Alvarez, Mitiharu Tanaka, Profes-
sor Alberto Ferreira Rezende, Pro-
fessor Odilon Leite Ferraz, Pro-
fessor Joaquim Antonio Ladei-
ra e Pedro Yoshichika Irie.

“Nosso intuito é fazer com
que os alunos não se desanimem
e permaneçam conectados com
as escolas durante este período
de quarentena”, explica Rogério
Alexandre Ciconello, diretor da

escola Professora Benedita Ar-
ruda, em Jundiaí.

Uma das ações para incenti-
var a participação nas atividades a
distância é a contratação de car-
ros de som para circularem pelos
bairros onde se concentram os
estudantes das escolas com infor-
mações dos canais em que podem
assistir e participar das aulas.

As aulas retornaram de for-
ma online em 27 de abril e a parti-
cipação dos alunos para a continui-
dade no aprendizado é fundamental.
Além de assistir às aulas do Centro
de Mídias da Educação de São Paulo
(CMSP) pelos aplicativos e canais
TV Educação e TV Univesp, é im-
portante que pais e alunos também
acessem as redes sociais de suas es-
colas e o Google Classroom.



Valor das vendas industriais atingiu
R$ 2,6 tri em 2018, mostra IBGE
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Lembre sempre de lavar as mãos

Novos casos de
coronavírus na Nova

Zelândia abalam
confiança pública

A Nova Zelândia registrou na quinta-feira (18) seu terceiro
caso novo de covid-19 nesta semana. Violações de quarentena e
outros problemas minaram a confiança pública, dias depois de o
país se declarar um dos primeiros do mundo a se livrar do vírus.

O caso novo é de um homem de cerca de 60 anos que chegou
de Lahore, no Paquistão, passando por Doha e Melbourne no dia
11 de junho, e que está em quarentena.

O caso ocorre depois de duas mulheres, procedentes do Rei-
no Unido, receberem permissão de sair da quarentena mais cedo
por razões humanitárias terem sido confirmadas.

O governo foi obrigado a explicar por que as duas mulheres
foram liberadas sem os devidos exames e questionou se as insta-
lações de quarentena estão sendo mantidas adequadamente.

Na quarta-feira (17), a primeira-ministra, Jacinda Ardern,
chamou os militares para supervisionar as instalações e se en-
carregar da defesa das fronteiras.

“Sei que o caso dessas duas mulheres aborreceu as pessoas,
eu certamente estou aborrecida”, disse a diretora-geral de Saú-
de, Ashley Bloomfield, em entrevista coletiva. “Peço desculpas
de termos chegado a essa posição”.

A fronteira neozelandesa está fechada para todos, exceto ci-
dadãos que retornam, mas foram feitas algumas exceções por
razões humanitárias e comerciais. Todos têm que se submeter a
quarentenas.

Em reação ao caso das duas mulheres, o governo suspendeu
todas as isenções de regras de quarentena e disse que ninguém
pode sair dos hotéis isolados em que pessoas são mantidas, a
menos que tenham sido examinadas. (Agencia Brasil)

Mais de 1% da
população mundial

sofre com
deslocamento forçado

O número de pessoas forçadas a se deslocar continua cres-
cendo, ano a ano, no mundo. No ano passado, 79,5 milhões de
pessoas estavam deslocadas por guerras, conflitos e persegui-
ções. É o maior número já verificado pela Agência das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur). Mais de 1% da população mun-
dial, uma em cada 97 pessoas, está neste momento em desloca-
mento forçoso.

A Acnur divulgou  na quinta-feira (18) o relatório Tendências
Globais, que traz informações sobre a situação dos deslocados e
refugiados em todo o mundo, anualmente. No final de 2018, eram
70,8 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Segundo o
documento, dois fatores podem explicar o crescente aumento
nos números: os novos deslocamentos que ocorreram em 2019
na República Democrática do Congo, na região do Sahel, no Iê-
men e na Síria, e a situação dos venezuelanos, que são 3,6 mi-
lhões que foram para outros países.

O conflito na Síria, que entrou no décimo ano, já fez 13,2
milhões de refugiados, solicitantes da condição de refugiado e
pessoas deslocadas internamente, totalizando um sexto dos des-
locados no mundo.

Nos  últimos 10 anos, pelo menos 100 milhões de pessoas
foram obrigadas a fugir de casa em busca de refúgio em outras
cidades e países. Em geral, 73% dos refugiados e deslocados
são acolhidos em países vizinhos ao seu.

No ano passado, mais de 2 milhões de pessoas apresentaram
solicitações de asilo. Os Estados Unidos foram o país que mais
recebeu  pedidos (301 mil), seguido de Peru (259.800), Alema-
nha (142.500), França (123.900) e Espanha (118.300).

Ainda em 2019, 5,6 milhões de pessoas conseguiram retor-
nar a suas zonas ou países de origem, sendo 5,3 milhões de des-
locados internos e 317 mil refugiados.

Dois terços de todos os refugiados e deslocados ao exterior
(68%) eram provenientes de apenas cinco países: Síria, Vene-
zuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar.

No Brasil, o relatório foi apresentado em uma conferência
virtual, que contou com a participação do porta-voz da Acnur no
Brasil, Luiz Fernando Godinho, do secretário adjunto da Acnur
no Brasil, Federico Martinez, do coordenador-geral do Comitê
Nacional para Refugiados (Conare), Bernardo Laferté, da dire-
tora do Museu da Imigração, Yilmary de Perdomo, e de Alessan-
dra Almeida, refugiada venezuelana no Brasil.

Federico Martínez ressaltou que, apenas em 2019, estima-se
que 11 milhões de pessoas foram deslocadas pela primeira vez.
Destas, 2,4 milhões foram para outros países e 8,6 milhões se
deslocaram internamente. Martínez lembrou que, entre os 79,5
milhões de deslocados forçadamente, cerca de 32 milhões são
menores de idade, o que equivale a cerca de 40% de todos os
deslocados no mundo.

Durante a conferência, a venezuelana Yilmary falou sobre sua
trajetória de vida, a chegada  no Brasil em 2016 e a luta para
conquistar um espaço no mercado de trabalho em São Paulo.
Terapeuta ocupacional na Venezuela, Yilmary disse que se rein-
ventou e, pouco a pouco, conseguiu montar um negócio gastro-
nômico chamado Tentaciones da Venezuela. Em um depoimento
emocionado, Yilmary afirmou que sente orgulho de ser refugia-
da e representar muitas pessoas que “são guerreiras e recomeça-
ram a vida do zero”.

Em um primeiro momento, sem conseguir emprego, Yilma-
ry começou a fazer bolos para vender na rua. Pouco a pouco, as
encomendas foram aumentando e, com o apoio da Acnur e de
organizações não governamentais (ONGs), ela conseguiu estru-
turar os negócios e se colocar no mercado.

De acordo com o relatório da Acnur, é muito difícil prever o
cenário, em número de deslocados, para a próxima década. As
mudanças climáticas e os desastres naturais podem agravar as
ameaças que obrigam as pessoas a fugir de seus países. Confli-
tos, fome, pobreza e perseguição são algumas das razões do cres-
cente deslocamento de milhões de pessoas todos os anos. (Agen-
cia Brasil)

O valor das vendas industri-
ais no país atingiu R$ 2,6 tri-
lhões em 2018, de acordo com
a Pesquisa Industrial Anual Pro-
duto (PIA Produto), divulgada na
quinta-feira (18) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Foram pesquisa-
dos 3.400 produtos fabricados
pelas 32,5 mil empresas com 30
ou mais pessoas ocupadas e suas
39 mil unidades locais industri-
ais. A PIA Produto constitui a
principal fonte de informações
sobre a produção de bens e ser-
viços industriais no Brasil.

O ranking das atividades em
2018, em comparação ao ano
anterior, foi liderado pela fabri-
cação de produtos alimentíci-
os, cuja participação no valor
de vendas alcançou 16,9%. A
fabricação de produtos quími-
cos aparece em segundo lugar,
com 10,3%,  seguido da fabri-
cação de coque, de produtos de-
rivados de petróleo e de bio-
combustíveis (10,1%).

Os maiores aumentos de par-

ticipação no valor das vendas,
em relação a 2017, foram obser-
vados na fabricação de coque, de
produtos derivados de petróleo
e de biocombustíveis, da ordem
de 1 ponto percentual, seguido
de extração de petróleo e gás
natural (0,9 pp) e de metalurgia
(0,7 pp). A maior queda na parti-
cipação no valor de vendas foi
registrada na fabricação de pro-
dutos alimentícios (-1,8 pp).

A pesquisa do IBGE mostra
que os dez maiores produtos ou
serviços industriais representa-
ram, em conjunto, 20,8% do va-
lor das vendas em 2018. A lide-
rança coube a óleos brutos de
petróleo e diesel, cujas partici-
pações atingiram 3,4% e 3,2%,
respectivamente.

Cem maiores
De acordo com a pesquisa,

os 100 produtos industriais com
maior valor de vendas registra-
ram, em 2018, receita de R$ 1,4
trilhão ou o equivalente a 54,7%
do total das unidades locais in-

dustriais das empresas com 30
trabalhadores ou mais pessoas
ocupadas. Os maiores ganhos de
posição no ranking foram obser-
vados nos produtos zinco e ligas
de zinco em formas brutas (lin-
gotes, placas), que passaram da
152ª posição para a 93ª coloca-
ção, nafta (da 112ª para 69ª), li-
gas de alumínio em formas bru-
tas (da 111ª para 84ª), caminhão-
trator (cavalo mecânico) para
reboques e semirreboques (da
56ª para 30ª) e máquinas para
colheita (da 105ª para 80ª).

Em contrapartida, as maio-
res perdas de posição foram
sentidas em sabões ou deter-
gentes em pó (da 68ª para 100ª
colocação) e leite em pó (da
63ª para 90ª).

Análise regional
A sondagem revela ainda que

tomando por base o fator regio-
nal, a participação na distribui-
ção do valor de vendas no perío-
do 2009/2018 aumentou em to-
das as regiões brasileiras, à ex-

ceção do Sudeste, onde caiu de
62% para 55,4%. O destaque
positivo foi para as regiões Nor-
deste, que subiu de uma partici-
pação de 8,6%, em 2009, para
11%; Norte, de 6,6% para 6,9%;
Sul, de 18,8% para 20,2%; e
Centro-Oeste, de 4% para 6,5%.

Os principais produtos no
valor de vendas em cada grande
região, no ano da pesquisa, fo-
ram minério de ferro no Norte,
com participação de 19,3%; car-
ne bovina fresca ou refrigerada
no Centro-Oeste (12,6%); óle-
os brutos de petróleo no Sudes-
te (6,1%); óleo diesel no Nor-
deste (5,9%); e óleo diesel no
Sul (3,9%).

A PIA Produto mostrou tam-
bém que, à exceção de óleos bru-
tos de petróleo da Região Sudes-
te, que entraram no ranking en-
tre 2009 e 2018, todos os prin-
cipais produtos citados que lide-
raram a participação no valor de
vendas nas quatro demais regi-
ões subiram na década analisa-
da. (Agencia Brasil)

Endividamento e inadimplência de
famílias crescem em junho, diz CNC
O percentual de famílias bra-

sileiras endividadas (com dívi-
das, em atraso ou não) e inadim-
plentes (com dívidas ou contas
em atraso) cresceu em junho
deste ano.

Segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), o percentual de endivi-
dados em junho deste ano che-
gou a 67,1%, acima dos 66,5%
de maio deste ano e dos 64%
de junho do ano passado. Esse
é o maior patamar da série, ini-
ciada em 2010.

Já o percentual de inadim-
plentes chegou a 25,4% em ju-
nho deste ano, também acima
das proporções de maio deste
ano (25,1%) e de junho de
2019 (23,6%).

Em relação às famílias que
não terão condições de pagar
suas contas, o percentual em
junho deste ano chegou a
11,6%, acima dos 10,6% de
maio deste ano e dos 9,5% de
junho de 2019.

“Apesar do contexto negati-
vo em relação ao mercado de tra-
balho e à renda, a inflação con-

trolada e a queda da taxa Selic
são fatores que podem favore-
cer o poder de compra dos con-
sumidores. Além disso, as trans-
ferências emergenciais do coro-
navoucher também impactam
positivamente a renda e o con-
sumo, especialmente dos itens
considerados essenciais”, afir-
ma o presidente da CNC, José
Roberto Tadros.

Para Tadros, nesse momen-
to de incertezas geradas pela
pandemia de covid-19, é impor-
tante garantir acesso ao crédito
a custos mais baixos e do alon-

gamento dos prazos de paga-
mento das dívidas.

Segundo a CNC, o endivida-
mento cresceu entre as famílias
de renda mais baixa enquanto
teve queda nas famílias com ren-
da mais alta. Para as famílias
com renda até dez salários mí-
nimos, o percentual de endivida-
dos cresceu de 67,4% em maio
para 68,2% em junho. Já para as
que têm renda acima de dez sa-
lários mínimos, esse mesmo
percentual caiu de 61,3% em
maio para 60,7% em junho.
(Agencia Brasil)

Atividade econômica tem queda
recorde de 9,73% em abril

Em meio aos efeitos da pan-
demia de covid-19, a ativida-
de econômica registrou for-
te queda em abril. O Índice
de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br), des-
sazonalizado (ajustado para
o período), apresentou retra-
ção de 9,73% em abril em
relação a março deste ano,
segundo dados divulgados  na
quinta-feira (18), em Brasília,
pelo Banco Central (BC). Esse

foi a maior retração mensal da
série histórica, iniciada em ja-
neiro de 2003.

Foi o segundo mês seguido
de queda, de acordo com dados
revisados pelo BC. Em janeiro,
houve crescimento de 0,06%,
em fevereiro de expansão de
0,31% e, em março, recuo de
6,16% em comparação com o
mês anterior.

No quarto mês do ano, na
comparação com abril de 2019,

a retração chegou a 15,09%
(sem ajuste para o período, já
que a comparação é entre meses
iguais).

Em 12 meses encerrados em
abril, o indicador apresentou
queda de 0,52%. No ano, o IBC-
Br acusou retração de 4,15 %.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira mensal-
mente e ajuda o BC a tomar suas
decisões sobre a taxa básica de

juros, a Selic. O índice incorpo-
ra informações sobre o nível de
atividade dos três setores da eco-
nomia: indústria, comércio e
serviços e agropecuária, além do
volume de impostos.

Mas o indicador oficial para
mensurar o desempenho da eco-
nomia é o Produto Interno Bru-
to (PIB), calculado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), divulgado tri-
mestralmente. (Agencia Brasil)

Abertura de empresas cai 29,5% em
abril, mostra Ministério da Economia

A crise gerada pela pandemia
de covid-19 na economia levou
a acentuada queda na abertura de
empresas em abril, segundo o
Ministério da Economia, que
divulgou  na quinta-feira (18) o
Boletim do Mapa de Empresas.
Em abril deste ano, foram aber-
tas 189.878 empresas, queda de
29,5% na comparação com igual
mês de 2019.

Por outro lado, os fechamen-
tos de empresas chegaram a
58.623, queda de 41,1% na com-
paração com abril de 2019
(99.468).

Segundo o secretário espe-
cial adjunto de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital,
Gleisson Rubin, uma das possi-
bilidades para a queda no fecha-
mento de empresas pode ser o
fechamento de juntas comerci-
ais devido à necessidade de iso-
lamento social ou a postergação
da decisão dos empreendedores
em virtude das medidas de so-
corro às empresas anunciadas
pelo governo.

De acordo com o secretário,
ainda é preciso esperar os pró-
ximos resultados para verificar
a tendência para a abertura e fe-
chamento de empresas. “Abril
foi o mês com maiores percen-
tuais de isolamentos social, con-
sequentemente o efeito sobre a
atividade econômica foi mais

severo. Já em maio nós obser-
vamos o início da retomada da
atividade produtiva e isso pode
vir a impactar os indicadores de
abertura de empresa e também
o fechamento”.

De janeiro a abril, foram
abertas 1.038.030 empresas, o
que representa aumento de 1,2%
em relação ao último quadri-
mestre de 2019 e queda de 1,1%
quando comparado com o pri-
meiro quadrimestre de 2019. No
mesmo período, foram fechadas
351.181 empresas, queda de
6,6% no quantitativo de empre-
sas fechadas se comparado com
o último quadrimestre de 2019
e recuo de 12% em relação ao
mesmo período no ano anterior.
Com esses resultados, o saldo
positivo ficou em 686.849 em-
presas abertas, recorde na série
histórica iniciada em 2010. O
número total de empresas ativas
chegou a 18.466.444.

Segundo Rubin, o resultado
do quadrimestre indica que o
período anterior à pandemia
“mostrava forte retomada a ati-
vidade empreendedora”.

Estados
São Paulo é o estado com o

maior número de empresas no
Brasil, com 5,2 milhões, sendo
295 mil abertas no primeiro qua-
drimestre de 2020. Em seguida

aparecem Minas Gerais com
quase 2 milhões de empresas,
115 mil abertas no 1º quadrimes-
tre, e o Rio de Janeiro com 1,7
milhão das quais 101 mil foram
abertas no período.

O estado de Mato Grosso foi
o que apresentou o maior cres-
cimento percentual de empresas
abertas no primeiro quadrimes-
tre de 2020, com aumento de
19,1% em relação ao último qua-
drimestre de 2019 e 5,8% quan-
do comparado com o primeiro
quadrimestre de 2019. Por ou-
tro lado, o estado de Pernambu-
co registrou a maior queda:
10,9% em relação ao último qua-
drimestre de 2019 e queda de
2,1% em relação ao primeiro
quadrimestre de 2019. O estado
de São Paulo registrou o maior
número de empresas fechadas:
97 mil empresas.

Tempo de abertura
O tempo para abertura de

uma empresa no país é, em mé-
dia, de 3 dias e 21 horas, uma
melhora, com redução de 14
horas (13,1%) em relação ao
último quadrimestre de 2019.

O Distrito Federal foi a uni-
dade da federação que apresen-
tou o menor tempo de abertura
de empresas neste primeiro qua-
drimestre de 2020: 1 dia e 1
hora, uma diminuição de 2 dias

e 7 horas (68,8%) em relação ao
último quadrimestre de 2019.

No mesmo período, o estado
da Bahia registrou o maior tempo
de abertura de empresas no Bra-
sil: 10 dias e 8 horas, ainda assim
há uma diminuição de 4 dias e 8
horas (29,5%) em relação ao úl-
timo quadrimestre de 2019.

Atividades econômicas
Entre as atividades mais ex-

ploradas pelas empresas abertas
estão Cabeleireiros, manicure e
pedicure, com 55.984 empresas
abertas, crescimento de 9,1% em
relação ao último quadrimestre
de 2019 e queda de 7% em rela-
ção ao 1º quadrimestre do ano
passado. Nesse segmento,
825.026 empresas ativas.

O Comércio varejista de ar-
tigos do vestuário e acessórios
teve 51.064 empresas abertas,
queda de 14,4% em relação ao
3º quadrimestre de 2019 e de
14,6% em relação ao 1º quadri-
mestre do ano passado. São
1.101.983 empresas ativas.

No caso da Promoção de
vendas, foram 43.275 empre-
sas abertas, queda de 2,6% em
relação ao 3º quadrimestre do
ano passado e crescimento de
13,5% em relação ao 1º qua-
drimestre de 2019, com
364.780 empresas ativas).
(Agencia Brasil)



Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1097191-58.2019.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de
Direito da 36ª Vara Cível da Capital -SP, na forma da lei. Faz saber a Caio Rivera Sernaglia, CPF 371.546.238-
88 que, Fundação Armando Álvares Penteado, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a
cobrança de R$ 8.516,03 (setembro/2019), referente ao Contrato de Adesão de Prestação de Serviços
Educacionais. Estando o réu em local ignorado, foi deferida sua 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. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 19 e 20/06

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005171-31.2020.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alpha’s Encardenadora Ltda EPP, CNPJ 03.169.833/0001-
79, na pessoa de seu representante legal e a Akemi Irma Kakazu, CPF 045.471.168-90 e Francisco Alves
Filho, CPF 698.534.108-00 que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por Banco do Brasil S/
A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, efetuarem o pagamento da importância de R$ 155.822,79 (06/01/2020), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§ do CPC). Ficando
cientes ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente 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 04 de junho de 2020.

Arainvest Participações S.A.
CNPJ 06.139.408/0001-25 - NIRE 35.300.314.051

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da Arainvest Participações S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 
26/06/2020, às 11h, na sede social, Rua Manoel da Nóbrega, 1280, 10º andar, Edifício Kyoei, São Paulo, SP, CEP 04001-
004, a fi m de: (i) examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) fi xar o 
montante da remuneração global anual da Diretoria. São Paulo, SP, 15/06/2020. Edson Maioli - Diretor.

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30  - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 34ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. 
A Gaia Securitizadora S.A., pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 34ª Série da 4ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 18 de maio 
de 2012 (“Termo de Securitização”, “CRI” e “Emissora”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“Titulares 
dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 
07 de julho de 2020, às 11:00 horas, exclusivamente por videoconferência online, conforme Instrução Normativa da CVM nº 
625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), através das orientações descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) nos valores totais das parcelas de remuneração e amortização do Valor Nominal 
Unitário dos CRI e da CCI, vincendas respectivamente nos dias 18 (dezoito) de cada um dos meses de julho, agosto e setembro de 2020, 
conforme cláusulas 5.3.1 e 5.3.2 do Termo de Securitização, e vincendas no dia 05 de cada um dos meses de julho, agosto e setembro 
de 2020, conforme cláusula 3.7 da Escritura de Emissão de CCI, conforme defi nida no Termo de Securitização (“Remuneração” e 
“Amortização”); (ii) caso seja aprovado o item “i” acima, aprovar que os valores remanescentes e ora descontados das parcelas 
de Amortização dos CRI e da CCI, sejam pagos nas parcelas vincendas nos dias 18 (dezoito) de cada um dos meses de novembro e 
dezembro de 2021 e janeiro de 2022 para os CRI, e parcelas vincendas nos dias 05 de cada um dos meses de novembro e dezembro de 
2021 e janeiro de 2022 para a CCI, postergando, portanto, a Data de Vencimento dos CRI para 18 de janeiro de 2022, e da CCI para 05 de 
janeiro de 2022, observado que tal prorrogação fi ca condicionada à prorrogação da vigência do Contrato de Locação para até dezembro 
de 2021, pelo menos; (iii) caso sejam aprovados os itens acima, aprovar que os valores remanescentes e ora descontados das parcelas 
de Remuneração dos CRI e da CCI não sejam incorporados ao principal, sendo que sobre as parcelas de Amortização dos CRI e da CCI 
a serem pagas nos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 incidirão juros remuneratórios e correção monetária 
pelo IGP-M/FGV, passando o “Anexo I – Tabela de Amortização do CRI” do Termo de Securitização a viger com o seguinte teor: Data - 
%AMT - PMT: 18/07/2020, 2,9207%, 209.643,69; 18/08/2020, 3,0256%, 209.644,34; 18/09/2020, 3,1376%, 209.642,26; 18/10/2020, 
6,5821%, 391.955,14; 18/11/2020, 7,0857%, 391.955,14; 18/12/2020, 7,6692%, 391.955,14; 18/01/2021, 8,3532%, 391.955,14; 
18/02/2021, 9,1660%, 391.955,14; 18/03/2021, 10,1480%, 391.955,14; 18/04/2021, 11,3580%, 391.955,14; 18/05/2021, 12,8858%, 
391.955,14; 18/06/2021, 14,8755%, 391.955,14. 18/07/2021, 17,5738%, 391.955,14; 18/08/2021, 21,4413%, 391.955,14; 18/09/2021, 
27,4476%, 391.955,14; 18/10/2021, 38,0453%, 391.955,14; 18/11/2021, 33,1456%, 212.018,59; 18/12/2021, 49,8590%, 212.018,59; 
18/01/2022, 100,0000%, 212.018,59. (iv) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário a praticarem todos os atos e celebrarem todos 
documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima, incluindo, mas não se limitando, aos aditamentos aos Documentos 
da Oferta (conforme defi nido no Termo de Securitização). Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o 
signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em atenção à 
IN CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sem possibilidade de participação de forma presencial, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares 
de CRI que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para juridico@grupogaia.com.br e à Pentágono S.A Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) para assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 2 (dois) dias antes da realização da 
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específi cos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Nos termos do artigo 3º da IN CVM 
625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora 
em seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/, bem como a participação e o voto a distância durante a assembleia por meio da 
plataforma acima informada. O Titular de CRI que desejar exercer o voto por instrução de voto a distância deverá preencher a instrução 
de voto com seus dados e voto e encaminha-la à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos juridico@grupogaia.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, para serem assinados pela plataforma DocuSign, de forma que sua presença e 
voto sejam contabilizados à Assembleia. Os Titulares de CRI que fi zerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também 
acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo Titular de CRI ou por 
seu representante legal será desconsiderada, devendo o Titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de 
realização da Assembleia. Conforme artigo 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos 
apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O 
registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão 
realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à 
Assembleia poderão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente, se 
assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 17 de junho de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

COMUNICADO 
J. RAU METALÚRGICA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. Ref. Notificação de Rescisão: Prezados Senhores Representantes Legais, NOTIFICAMOS 
nosso declínio ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios e Afins, de 09/02/2015. 
Solicitamos a rescisão por falta de pagamento. Pedimos que nos informe, dentro de 10 (dez) dias, os 
dados do novo patrono para providenciarmos os substabelecimentos, transferindo todos os processos 
que se encontram em nossa responsabilidade.  
 

São Paulo, aos 18 de junho de 2020. 
  

 

RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Companhia aberta - CNPJ nº 21.976.484/0001-89 - NIRE: 3530047627-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
A RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (nova denominação da GERU SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A), companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob o nº 21.976.484/0001-89, 
neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem convocar os senhores titulares das debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, para colocação privada, da Ruge Securitizadora 
de Créditos Financeiros S.A, (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do 
artigo 71 da lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, e da Cláusula Quarta do “Instrumento Particular de Escritura da 
3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para 
Colocação Privada, da Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A” (“Escritura”), a reunirem-se em Assembleia 
Geral de Debenturistas, a se realizar em primeira convocação no dia  3 de julho de 2020, às 10:00, na sede da 
Companhia localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003. Na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorizar a 
Companhia, nos termos da cláusula 3.26.1, item “(n)” da Escritura, a realizar a cessão onerosa da totalidade das CCB 
vinculadas às Debêntures, conforme defi nido na cláusula 3.6.1 e listadas no Anexo I da Escritura, sendo certo que os 
recursos recebidos pela Companhia em decorrência da referida cessão serão integralmente destinados aos Debenturistas 
à título de Prêmio de Reembolso, pelo procedimento previsto na cláusula 3.17 da Escritura, distribuídos proporcionalmente 
com base na quantidade de Debêntures detidas a ser pago junto ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(conforme defi nido na Escritura) na data de vencimento devido; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com 
a Companhia, a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas nessa Assembleia. 
Informações Gerais: A Companhia informa que a cessão onerosa das Debêntures não afetará quaisquer vencimentos e 
pagamentos devidos na Data de Vencimento das Debêntures, que ocorrerão normalmente, nos termos da Escritura de 
Emissão. A Companhia entende que a venda das CCB vinculadas às Debêntures é a melhor opção para os interesses 
econômicos dos Debenturistas. Os Debenturistas poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida 
por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. Sem prejuízo 
e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br e ri@rugesec.com.br. Na data de realização da Assembleia, os 
representantes dos Debenturistas deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo 
documento de identidade, bem como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente 
Fiduciário e à Companhia. Adicionalmente, a Companhia informa que a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”) se posicionou indicando que a realização da Assembleia deve ser realizada de forma 
presencial, atendendo aos requisitos da Escritura e da Lei nº 6.404/76, uma vez que a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), expressamente indicou que a Instrução CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 não se aplica às Emissões privadas, 
conforme disposto no art. 1º da referida instrução, bem como disposto na página 5 do Relatório de Análise da Audiência 
Pública SDM nº 04/20 – Processo CVM SEI nº 19957.002993/2020-35, contudo, a Companhia não concorda com esse 
posicionamento e entende que a Instrução Normativa DREI nº 79 é aplicável paras as emissões de debêntures privadas, 
resultando na possibilidade de convocação e realização da Assembleia de forma virtual, preservando os interesses dos 
Debenturistas e evitando aglomerações que contrariam as orientações de saúde relacionadas ao COVID-19. 

São Paulo, 18 de junho de 2020. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000831-23.2020.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da  
1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MICHAEL FREITAS DA COSTA, Brasileiro, RG 42524811, CPF 314.428.008-95, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.. Encontrandose 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 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2020.              B - 18 e 19

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados  
do Grupo Pão de Açúcar

CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89  –  NIRE 35400003952

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 
(Modalidade Semipresencial)

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO 
PÃO DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se na forma semipresencial no dia 30 de junho de 2020, observados os seguintes horários e quórum para 
sua instalação, nos termos do estatuto social da Cooperativa: (i) em primeira convocação às 15h00min; (ii) em 
segunda convocação às 16h00min; e (iii) em terceira convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 
10 (dez) Delegados, para deliberar sobre a aprovação da proposta de reforma estatutária, conforme itens abaixo: 
I. Eleição dos membros do Conselho de Administração; II. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; III. Discussão 
e votação da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: 
(i) o Relatório da Gestão; (ii) o Balanço Patrimonial; e (iii) os Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas, 
acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de Opinião da Auditoria Externa; IV. Destinação 
das sobras apuradas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; e V. Aprovação da Política de 
Governança. As Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, acompanhadas do respectivo Relatório 
de Opinião da Auditoria Externa, estão à disposição dos associados para consulta no endereço eletrônico 
https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020 e na sede da Cooperativa. Ademais, diante do 
caráter semipresencial da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e suas instruções de preenchimento 
e envio, bem como o link para acesso à Assembleia por modo virtual, encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. Para efeito de cálculo do quórum 
mínimo de instalação da Assembleia supramencionado, considera-se o número total de 12 (doze) Delegados. Os 
associados que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 9º 
do Artigo 24 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 19 de junho de 2020.

Sandra Camargo Vicari 
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES: 1. A Assembleia se realizará em formato semipresencial, tendo em vista a recomendação do 
Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e 
saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por meio 
do Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei nº 5764/71, bem 
como na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. 2. Instruções para participação e votação 
por meio de boletim de voto à distância ou de forma remota: as instruções para acesso ao boletim de voto à 
distância e o link de acesso remoto à Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados aos delegados e a todos 
os Associados através do site da Cooperativa https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. 
O link poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS 
e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e voto, através de 
áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade 
em que será admitido o ingresso na Assembleia.

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados  
do Grupo Pão de Açúcar

CNPJ/MF nº 46.277.273/0001-89  –  NIRE 35400003952

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária 
(Modalidade Semipresencial)

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO 
DE AÇÚCAR (“Cooperativa”) convoca os Delegados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se na forma semipresencial no dia 30 de junho de 2020, observados os seguintes horários e quórum 
para sua instalação, nos termos do estatuto social da Cooperativa: (i) em primeira convocação às 12h00min; 
(ii) em segunda convocação às 13h00min; e (iii) em terceira convocação às 14h00min, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberar sobre a aprovação da proposta de reforma estatutária, 
conforme itens abaixo: I. Alteração Estatutária: 1. Alteração do artigo 24 caput, parágrafos 4º e 10º e criação 
do parágrafo 11º; 2. Exclusão do inciso “j” do art. 53 do Estatuto Social, por estar em duplicidade com o inciso 
“f” do mesmo artigo, reordenando os incisos posteriores; 3. Inserção dos Parágrafos 3º, e 4º no artigo 62 
e inserção da letra “f” no Artigo 63. Referente a OUVIDORIA, conforme determinação do BACEN, contida no 
ofício nº Ofício 13352/2019–BCB/Deorf/GTBHO, datado do dia 01/07/2019; II. Consolidação das alterações 
estatutárias. III. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). A proposta de 
alteração do Estatuto Social encontra-se à disposição para consulta dos associados no endereço eletrônico 
https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020 e na sede da Cooperativa. Ademais, diante do 
caráter semipresencial da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e suas instruções de preenchimento 
e envio, bem como o link para acesso à Assembleia por modo virtual, encontram-se disponíveis no endereço 
eletrônico https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. Para efeito de cálculo do quórum 
mínimo de instalação da Assembleia supramencionado, considera-se o número total de 12 (doze) Delegados. Os 
associados que não são delegados poderão comparecer à Assembleia, obedecendo aos termos do Parágrafo 9º 
do Artigo 24 do Estatuto Social e observadas as restrições do Artigo 28 do mesmo Estatuto.

São Paulo, 19 de junho de 2020.

Sandra Camargo Vicari 
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES: 1. A Assembleia se realizará em formato semipresencial, tendo em vista a recomendação do 
Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e 
saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por meio do 
Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei nº 5764/71, bem como 
na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. 2. Instruções para participação e votação por meio 
de boletim de voto à distância ou de forma remota: as instruções para acesso ao boletim de voto à distância 
e o link de acesso remoto à Assembleia Geral Extraordinária serão disponibilizados aos delegados e a todos 
os Associados através do site da Cooperativa https://www.gpativa.com.br/blog/assembleia-geral-gpativa-2020. 
O link poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS 
e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e voto, através de 
áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade 
em que será admitido o ingresso na Assembleia.

Silical Mineração e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 34.820.753/0001-65 - NIRE 35.300.395.964
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos da legislação aplicável, fi cam os acionistas convocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 30 de junho de 2020, às 10h30min, em primeira convocação, e às 11h30min, em segunda convocação, na 
Avenida Paulista, 1842, Edifício Cetenco Plaza, Torre Norte, 2º andar, conjuntos 25/28, Bairro Cerqueira César, CEP 01310-
923, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) a renúncia de Ricardo Cezar do Espírito Santo 
ao cargo de diretor da Companhia; (ii) eleição de novo diretor em função da renúncia acima; e (iii) alteração da forma de 
representação da Companhia. São Paulo/SP, 18 de junho de 2020. Soon Beum Kwon – Diretor Presidente.

Sociedade Comercial Atacadista
de Mercados Ltda.

CNPJ n.º 20.966.789/0001-47 - NIRE 3522865387-7
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data/hora/local: 11/05/2019 às 14 horas, na Rua Santa Catarina, 
n.º 199 - Parte A, Santana de Parnaíba/SP. Convocação: Dispen-
sada, consoante o artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. Presenças: 
Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Maria Sueli José Rosa - Presidente; Henrique de Angelis Rippa 
- Secretário. Ordem do dia: “Aprovada por unanimidade”, con-
soante à cláusula 5ª do contrato social, reduzir o capital social 
no valor de R$ 1.000.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso 
II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital 
social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de 
modo que, o capital social passará a ser de R$ 30.000,00. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente 
ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. San-
tana de Parnaíba, 11/05/2019. Maria Sueli José Rosa - Presidente; 
Henrique de Angelis Rippa - Secretário.

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO -  6ª VARA CÍVEL  - Av. das Nações Unidas,
22939  - Torre Brigadeiro - 10º andar - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 5541-
8083 - São Paulo-SP - E-mail: stoamaro6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0010987-94.2020.8.26.0002. O MM Juiz de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da lei, etc. FAZ SABER a BELACOR
RESTAURAÇÕES E PINTURAS LTDA., CNPJ06.189.051/0001-90, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO
CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGUAIA. 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$ 580.307,68 (em maio/2020),
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorridoo período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, INDEPENDENTE-
MENTE 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 05 de junho de 2020.

19 e  20/06
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 Brasil chega a 47,7 mil mortes e
978,1 mil casos confirmados

Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2020PÁGINA 4

O Brasil teve 1.238 novas
mortes registradas em função da
covid-19 registrados nas últimas
24h, de acordo com atualização
do Ministério da Saúde divulga-
da  na quinta-feira (18). Com es-
ses acréscimos às estatísticas,
o país chegou a 47.748 faleci-
mentos em função da pandemia
do novo coronavírus.

O balanço da pasta contabi-
lizou também 22.765 novos ca-
sos da doença, totalizando
978.142.

A atualização diária traz um
aumento de 2,6% no número de
óbitos em relação a ontem, quan-
do o total estava em 46.510. Já o
acréscimo de casos confirmados
marcou uma variação de 2,3%
sobre o número de ontem, quan-
do os dados do Ministério da
Saúde registravam 955.377 pes-
soas infectadas.

Do total, 448.292 estão em
observação, 482.102 foram recu-
perados e 2.982 mortes estão em
investigação.

A taxa de letalidade (número
de mortes pelo total de casos)
ficou em 4,9%. A mortalidade (fa-

lecimentos por 100.000 habitan-
tes) foi de 22,7. Já incidência (ca-
sos confirmados por 100.000
habitantes) ficou em 465,5.

“Quando você olha a incli-
nação da curva epidemiológica
por semana, dá a entender que
nós estamos entrando em um
platô, que a curva se encaminha
para uma estabilidade. Precisa-
mos confirmar se esta tendência
permanece com o passar das
duas próximas semanas epide-
miológicas”, declarou o novo
secretário de Vigilância em Saú-
de, Arnaldo de Medeiros, em en-
trevista no Palácio do Planalto.

Medeiros acrescentou que
no caso da curva de novas mor-
tes, também há uma tendência
de estabilização. “Da última se-
mana para cá, houve diminuição
do número de novos óbitos. A
gente precisa acompanhar os
dados mas isso nos mostra uma
tendência de diminuição de no-
vos óbitos”, comentou o secre-
tário.

Estados
Os estados com maior núme-

ro de óbitos são São Paulo
(11.846), Rio de Janeiro (8.412),
Ceará (5.377), Pará (4.395) e Per-
nambuco (4.057). Ainda figuram
entres os com altos índices de
vítimas fatais em função da pan-
demia Amazonas (2.605), Mara-
nhão (1.607), Bahia (1.263), Es-
pírito Santo (1.217), Alagoas
(831) e Paraíba (709).

Os estados com mais casos
são São Paulo (192.628), Rio de
Janeiro (87.317), Ceará (82.273),
Pará (76.623) e Maranhão
(66.091).

Governo organiza licitação
para compra de remédios por
municípios

O Ministério da Saúde anun-
ciou durante a reunião da Co-
missão Tripartite  na quinta-fei-
ra (18) que irá organizar uma lici-
tação para aquisição de medica-
mentos utilizados durante a en-
tubação, como pré-anestésicos,
anestésicos e relaxantes muscu-
lares.

A medida respondeu a um
pleito das secretarias estaduais
e municipais de saúde, que

apontaram risco de desabaste-
cimento dessas substâncias di-
ante do aumento de pacientes
infectados com a covid-19 e de
uma estrutura maior de atendi-
mento. Durante a reunião da
Comissão Tripartite, os repre-
sentantes das autoridades de
saúde destacaram a gravidade
do problema.

Aumento de internações no
interior preocupa governo pau-
lista

As regiões de Campinas e de
Sorocaba, no interior paulista, es-
tão gerando preocupação no go-
verno paulista pelo aumento da
quantidade de internações em lei-
tos destinados para o tratamen-
to de covid-19, a doença provo-
cada pelo novo coronavírus.

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Regional, Marco
Vinholi, a ocupação de leitos de
unidades de terapia intensiva
(UTI) para tratamento de corona-
vírus em hospitais públicos da
região de Campinas está em cer-
ca de 74%, enquanto em Soroca-
ba chega a 83%. (Agencia Brasil)

A Receita Federal recebeu
até às 11h de quinta-feira (18)
20.351.406 declarações de Im-
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica. A expectativa é de que 32
milhões de declarações sejam
entregues esse ano.

A Receita alerta que os
contribuintes não deixem a en-
trega para última hora. Se per-
derem o prazo, os contribuin-
tes estarão sujeitos ao paga-
mento de uma multa mínima de
R$ 165,74 e máxima de 20% do
imposto devido.

Segundo a Receita, o quan-
to antes a declaração for regu-
larmente enviada, mais rápido
será  o processamento e a res-

Receita já recebeu
20,3 milhões de

declarações de IR
tituição.

Para quem tiver dúvidas ou
dificuldades no preenchimen-
to da declaração, a Receita Fe-
deral, em parceria com diver-
sas instituições de ensino, tem
o Núcleo de Apoio Contábil e
Fiscal (NAF). Segundo a Re-
ceita, por meio dele, o contri-
buinte recebe atendimento vir-
tual e gratuito, para esclareci-
mentos.

A entrega, que devia ser fei-
ta até o dia 30 de abril, poderá
ser realizada até 30 de junho.
No site da Receita, também es-
tão disponíveis orientações
sobre a Declaração do IRPF
2020. (Agencia Brasil)
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Diretoria
Rodrigo Sanches Marcon Rafael Mario Sant’Anna Cosentino

Contadora
Lilian Regina Souza Santana - CRC: 1SP 221025/O-0

Balanços Patrimoniais
2019 2018

Ativo 32.457.719 34.043.003
Circulante 84.750 396.734
Caixa e Equivalentes de Caixa 74.911 382.848
Contas a Receber 2.469 6.303
Impostos a Recuperar 7.370 7.370
Despesas Antecipadas - 213
Não Circulante 32.372.969 33.646.269
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado 32.372.969 33.646.269

2019 2018
Passivo 32.457.719 34.043.003
Circulante 1.290.608 885.338
Fornecedores 49.250 251.236
Obrigações Fiscais e Tributárias 708 9.602
Outras Obrigações 1.240.650 624.500
Patrimônio Líquido 31.167.111 33.157.665
Capital Social 33.084.640 33.084.640
(-) C.S. a Realizar - -
Reserva de Lucros Retidos - 73.025
Prejuízos Acumulados (1.917.529) -

Demonstrações de Resultado
2019 2018

Receita Líquida 57.426 42.921
Receitas (Despesas) Operacionais (133.024) (8.340)
Prestadores de Serviços (109.516) (960)
Despesas Gerais e Administrativas (17.759) (1.215)
Despesas Tributárias (5.749) (5.300)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais - (866)
Lucro antes Receitas e Despesas Financeiras (75.598) 34.580
Receitas Financeiras 7.334 35.097
Despesas Financeiras (2.441) (2.870)
Lucros antes do IR e da Contribuição Social (70.705) 66.807
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.338) (11.842)
Lucro Líquido do Exercício (77.043) 54.965
Quantidade Ações Final do Exercício 33.100.000 33.100.000
Lucro Líquido por Quota do Capital Social - R$ (0,0023) 0,0017

Demonstração dos Fluxos de Caixa Indireto
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro Líquido do Exercício (77.043) 54.965
Depreciação e Amortização - -

(77.043) 54.965
Variação em Ativos e Passivos Operacionais:
Créditos Tributários - (4.431)
Créditos a Receber 3.834 (6.303)
Despesas Antecipadas - 629.988
Outros Créditos 213 (73)
Fornecedores (201.986) (327.044)
Obrigações Fiscais e Tributárias (8.895) 5.012
Caixa Líquido gerado pelas Atividades
  Operacionais (283.877) 352.113
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos
Aquisição de Ativos Imobilizados (640.210) (2.269.284)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - -
Caixa Líquido Aplicado pelas Atividades
  Investimentos (640.210) (2.269.284)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos
Recursos Recebidos Sócios 616.150 718.500
Caixa Aplicado pelas Atividades de
  Financiamentos 616.150 718.500
(Aumento) Redução Líquido em Caixa (307.937) (1.198.670)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
  do Exercício 382.848 1.581.519
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final
  do Exercício 74.911 382.848

VALLI 20 Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ 18.836.948/0001-47

Relatório da Diretoria - Demonstrativos Financeiros - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais - R$)
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria apresenta à apreciação de V.Sas. os seguintes Demonstrativos Financeiros, encerrados em 31 de dezembro de 2019: Balanços Patrimoniais, 
Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações. Nos termos dos Estatutos Sociais, colocamo-nos à disposição de 
V.Sas., para as informações que se fizerem necessárias.                                                                            São Paulo, 15 de junho de 2020.                                                                                                                                 A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Capital Social 
a Integralizar

Reserva de Lucros 
Retidos/ 

Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 33.084.640 - 73.025 33.157.665
Prejuizos Acumulados Exercícios Anteriores (1.913.511) (1.913.511)
Prejuízo Líquido do Exercício - - (77.043) (77.043)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 33.084.640 - (1.917.529) 31.167.111

Notas Explicativas
Nota 1 - Contexto Operacional - A Companhia é uma Sociedade Anônima 
de Capital Fechado que tem como objeto a participação em empreendimentos 
comerciais, industriais e de serviços, a administração de bens próprios ou 
de terceiros, inclusive investimentos, a realização de empreendimentos por 
sua própria conta ou de terceiros e a participação como sócia ou acionista 
no capital de outras empresas. Nota 2 - Bases de Preparação e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 
nº 6.404/76, incluindo suas posteriores alterações com a Lei nº 11.638/07 e 
Medida Provisória nº 449/08, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09), 
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. Nota 3 - Sumário 
das Principais Práticas Contábeis – (a) Apuração do resultado - O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência. (b) Caixa e equivalentes de caixa - Inclui caixa, saldos em 
conta-movimento e aplicações financeiras de rendas fixas e variáveis, 

resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são 
classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado”. (c) Imobilizado - O imobilizado está demonstrado ao custo de 
aquisição do terreno e construção. (d) Demais ativos circulantes e não 
circulantes - São apresentados ao valor de custo. (e) Passivos - 
Reconhecidos no balanço a valor de compra. (f) Tributação - A tributação 
sobre o lucro é baseada no Lucro Presumido e contabiliza os encargos 
tributários pelo regime de competência. (g) Prejuízos acumulados - Em 
decorrência de classificação indevida na conta Construção em Andamento 
(Imobilizado, Ativo), nos anos de 2017 e 2018, foi reclassificado R$ 1.913.511 
tendo como contrapartida o reconhecimento de ajustes de exercícios 
anteriores, na grupo de prejuízos acumulados (Patrimônio Líquido), não 
interferindo na base de cálculo tributável dos impostos apurados nesses 
períodos.  (h) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações 
dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com a Deliberação CVM nº 547, de 13 de agosto de 
2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (IAS 7) – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC/IASB.  

PBC Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 73.090.482/0001-91

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 380.284 297.190 388.568 307.542
Caixa e equivalentes de caixa 41.325 57.937 57.552 63.725
Contas a receber 242.032 136.372 279.875 179.319
Impostos a recuperar 9.448 14.000 12.230 16.588
Adiantamentos 545 361 1.438 2.003
Partes relacionadas 86.574 88.092 36.898 45.241
Outras contas a receber 360 428 574 666

Não circulante 136.949 82.649 130.653 82.502
Depósitos judiciais 3.064 2.465 3.268 2.607
Ativos indenizáveis – – 3.073 6.049
Impostos diferidos 10.008 10.808 10.008 10.808
Investimentos 92.368 64.278 – –
Imobilizado 31.477 5.023 34.401 7.232
Intangível 32 75 79.903 55.806
Total do ativo 517.233 379.839 519.221 390.044

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida de serviços 145.645 161.727 222.876 219.128
Custo dos serviços prestados (86.458) (74.764) (132.593) (103.394)
Lucro bruto 59.187 86.963 90.283 115.734
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal (8.422) (9.222) (13.121) (20.961)
Gerais e administrativas (18.621) (28.221) (29.864) (39.177)
Tributárias (751) (1.484) (1.203) (2.164)
Depreciação e amortização (10.314) (1.346) (11.539) (2.143)
Equivalência patrimonial 6.105 166 – –
Outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas (325) (69) (304) (69)

Resultado operacional antes 
do resultado financeiro 26.859 46.787 34.252 51.220

Resultado financeiro líquido
Despesas financeiras (8.351) (2.679) (9.285) (3.593)
Despesas de juros sobre o 
capital próprio (6.776) (6.767) (6.776) (6.767)

Receitas financeiras 9.088 10.042 7.336 8.203
Resultado antes do imposto de 
renda e da contribuição social 20.820 47.383 25.527 49.063

IRPJ e contribuição social (6.114) (16.328) (10.821) (18.008)
Resultado antes da reversão dos 
juros sobre o capital próprio 14.706 31.055 14.706 31.055

Reversão dos juros sobre o 
capital próprio 6.776 6.767 6.776 6.767

Lucro líquido do exercício 21.482 37.822 21.482 37.822

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
de lucros Total

Saldos em 31/12/2017 41.360 5.457 54.629 101.446
Transferência de reservas para 
lucros acumulados – (5.457) 5.457 –

Lucro líquido do exercício – – 37.822 37.822
Destinações:
Juros sobre o capital próprio – – (6.767) (6.767)
Saldos em 31/12/2018 41.360 – 91.141 132.501
Ajuste na aplicação inicial do CPC 06(R2)/
IFRS 16, liquido de impostos – – (1.932) (1.932)

Saldo ajustado em 1º/01/2019 41.360 – 89.209 130.569
Lucro líquido do exercício – – 21.482 21.482
Destinações:
Dividendos – – (10.000) (10.000)
Juros sobre o capital próprio – – (6.776) (6.776)
Saldos em 31/12/2019 41.360 – 93.915 135.275

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Resultado líquido do exercício 21.482 37.822 21.482 37.822
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente do exercício 21.482 37.822 21.482 37.822

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante 308.378 204.580 347.160 243.455
Fornecedores 200.021 119.978 228.224 149.519
Adiantamentos de clientes – 804 137 806
Receita diferida 4.016 1.837 6.028 3.269
Arrendamentos a pagar 6.475 – 7.051 –
Obrigações trabalhistas e sociais 8.228 8.210 12.204 12.163
Impostos e contribuições a recolher 3.658 3.198 6.153 5.116
Partes relacionadas 77.577 59.763 78.832 61.110
Dividendos a pagar 6.776 6.767 6.776 6.767
Outras contas a pagar 1.627 4.023 1.754 4.705
Não circulante 73.580 42.758 36.786 14.088
Arrendamentos a pagar 24.846 – 25.608 –
Provisão para riscos 7.894 7.777 11.178 14.088
Provisão para passivo a descoberto 40.840 34.981 –
Patrimônio líquido 135.275 132.501 135.275 132.501
Capital social 41.360 41.360 41.360 41.360
Reserva de lucros 93.915 91.141 93.915 91.141
Total do passivo/patrimônio líquido 517.233 379.839 519.221 390.044

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa proveniente das 
atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 21.482 37.822 21.482 37.822
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os 
recursos provenientes das atividades operacionais:

Depreciação e amortização 10.314 1.346 11.539 2.143
Provisões para crédito de liquida-
ção duvidosa (95) 231 (96) 188

Provisões para riscos 117 (491) 66 (307)
Provisões para bônus e encargos – (2.224) – (2.224)
Resu/ltado de equivalência patrimonial (6.086) (166) – –
Baixa de ativo imobilizado 19 46 73 457

25.751 36.564 33.064 38.079
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber (105.565) 3.945 (100.460) (21.814)
Tributos ativos e passivos 5.012 (1.024)) 5.395 (3.992)
Adiantamentos (184) 251 565 (1.251)
Outras contas a receber 68 (114) 92 (316)
Depósitos judiciais (599) 207 (661) 141
IRPJ e contribuição social diferidos 800 – 800 2.766
Adiantamentos de clientes (804) 693 (669) 676
Fornecedores 80.043 (17.320) 78.705 1.674
Receita diferida 2.179 (10.597) 2.759 (11.635)
Obrigações trabalhistas e sociais 18 (1.509) 41 (171)
Outras contas a pagar (2.396) 1.372 (2.951) 2.049

(21.428) (24.096)) (16.384) (31.873))

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

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
Eduardo Lorenzi Paiva de Carvalho – Diretor

Antônio Manuel Morgado dos Santos – Contador CRC 1SP 158.408/O-1

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Recursos líquidos provenientes 
das atividades operacionais 4.323 12.468 16.680 6.206

Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e 
intangível (518) (18)) (28.423) (56.455)

Operações com arrendamento 
mercantil (3.125) – (3.727) –

Recebimento de dividendos 8.000 – – –
Aquisições de participações em 
controlada (27.857) (57.979)) – –

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de investimentos (5.993) (57.997)) (32.150) (56.455))

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas, liquido 19.332 58.405 26.065 68.660
Pagamento de dividendos e juros 
sobre o capital próprio (16.767) (7.795)) (16.767) (7.795))

Recursos líquidos provenientes 
das (aplicados nas) atividades 
de financiamento 2.565 50.610 9.298 60.865

Aumento dos fluxos de caixa do 
exercício (16.612) 5.081 (6.173) 10.616

Caixa e equivalente de caixa
Saldo no início do exercício 57.937 52.856 63.725 53.109
Saldo no final do exercício 41.325 57.937 57.552 63.725
Aumento no caixa e equivalentes 
de caixa no exercício (16.612) 5.081 (6.173) 10.616

Granel Química LTDA.
CNPJ nº 44.983.435/0001-79

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios em 31 de dezembro de 2019 e  2018, permanecendo à 
disposição para quaisquer informações. São Paulo, 06 de junho de 2020 

ADMINISTRADOR  - Carl Henrik Odfjell

CONTADORA  - Maria A. C. Lopes CRC-1SP129.863/O-9

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018

Ativo Controladora Consolidado Controladora

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  51  1.200  27 

Contas a receber de clientes  3.463  3.463  6.519 

Partes relacionadas  57.762  57.762  46.213 

Impostos a recuperar  2.322  2.678  4.400 

Despesas pagas 
antecipadamente 1.284 1.287  1.578 

Outras contas a receber 1.063 1.112  1.444 

Estoque 688 688 -

Total do ativo circulante  66.633  68.190  60.181 

Não circulante

Partes relacionadas  5.275  5.275  11.569 

Depósitos judicias  441  441  541 

Investimentos  7.829  -  2.471 

Imobilizado  472.727  474.879  358.633 

ntangível  151  4.396  119 

Total do ativo não circulante  486.423  484.991  373.333 

Total do ativo  553.056  553.181  433.514 

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Controladora Consolidado Controladora
Circulante
Empréstimos  16.701  16.701  9.075 
Fornecedores  14.340  14.533  13.631 
Obrigações trabalhistas a pagar  8.051  8.354  11.212 
Impostos e contriuições a 
recolher  9.169  9.277  8.632 

Partes relacionadas  1.424  1.424  2.257 
Outras contas a pagar  2.206  2.210  3.496 
Total do passivo circulante  51.891  52.499  48.303 
Não circulante
Empréstimos  90.170  90.170  52.596 
Partes relacionadas  12.713  12.713  11.009 
Provisão para demandas judiciais  2.800  2.901  2.532 
IRPJ e CSLL diferidos  6.326  6.326  2.568 
Juros sobre o capital próprio  15.045  15.045  13.600 
Outras contas a pagar  12.917  12.333  11.250 
Total do passivo não 
circulante  139.971  139.488  93.555 

Patrimônio líquido
Capital social  196.100  196.100  182.500 
Reserva de incentivos fiscais  6.040  6.040  5.105 
Reserva de lucros  159.054  159.054  104.051 
Total do patrimônio líquido  361.194  361.194  291.656 
Total do passivo e patrimônio 
líquido  553.056  553.181  433.514 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Controla-
dora

Consoli-
dado

Controla-
dora

Lucro antes dos impostos  100.713  101.055  55.414 
Ajustes para reconciliação do lucro líquido do 
exercício com o caixa proveniente das atividades operacionais
Depreciação e amortização  15.232  15.257  31.673 
Receita na venda de terminais, líquido  (70.680)  (70.680)  -
Valor residual de ativo imobilizado 
baixado 71 71  118 

Equivalência patrimonial  (264)  (284)  (97)
Perdas com Investimentos  265  265  - 
Previsão demandas judiciais  269 369  230 
Juros sobre empréstimos  5.714  5.714  3.870 

51.320 51.767  91.208 
Redução (aumento) nas contas do ativo
Contas a receber dos clientes  3.056 3.236  (2.302)
Impostos a recuperar  2.078  1.722  (3.586)
Despesas pagas antecipadamente  294  291  542 
Partes relacionadas  (5.255)  (5.255)  22.892 
Depósitos judiciais  100  100  239 
Outras contas a receber 381 751  114 
Estoque (688) (688) -
Dividendos recebidos  1.808  -  - 
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores  709 860  4.008 
Obrigações trabalhistas a pagar  (3.161) (3.329)  1.784 
Impostos e contibuição a recolher  (25.435) (25.724)  (15.551)
Partes relacionadas  871  871  4.153 
Outras contas a pagar  (15) (11)  (445)
Caixa líquido proveniente    
das atividades operacionais  26.063 24.591  103.056 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do imobilizado  (142.717) (142.723)  (89.227)
Recebimento na venda de terminais  84.000  84.000  - 
Aquisições de bens do Intangível  (32)  (32)  - 
  Contas a pagar por aquisição de negócios  (2.500) (3.084)  - 
Pagamento realizado pela aquisição 
de terrenos  (4.276)  (4.276)  - 

Caixa gerado na combinação de 
negócios - 6.197 -

Caixa aplicado nas atividades de 
investimentos (65.525) (59.918)  (89.227)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento distribuição de lucros  - (2.986)  - 
Captação de empréstimos  51.634  51.634  983 
Pagamento de principal  (8.855)  (8.855)  (10.936)
Pagamento de juros  (3.293)  (3.293)  (3.889)
Caixa aplicado das atividades de 
financiamentos

 39.486 
 

36.500  (13.842) 

Redução no caixa e equivalentes 
de caixas  24  1.173  (13)

Saldo de caixa e equivalentes no início 
do exercício  27  27  40 

Saldo de caixa e equivalentes no final 
do exercício  51  1.200  27 

Redução no caixa e equivalentes de 
caixa  24  1.173  (13)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018
Controladora Consolidado Controladora

Receita operacional líquida  185.801  187.862  218.969 
Custo dos serviços prestados  (102.333)  (103.855)  (136.314)
Lucro bruto  83.468  84.007  82.655 
Receitas (despesas) operacionais:
Administrativas e comerciais  (39.036)  (39.263)  (33.152)
Outras receitas operacionais 
líquidas  62.706  62.706  5.390 

Resultado de equivalência 
patrimonial  264  284  97 

23.934 23.727  (27.665)
Resultado antes das receitas 
e despesas financeiras 107.402 107.734 54.990
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras  6.065  6.077  7.888 
Despesas financeiras  (12.754)  (12.756)  (7.464)

 (6.689)  (6.679)  424 
Lucro antes do IRPJ e CSLL  100.713  101.055  55.414 
IRPJ e CSLL sobre o lucro:

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Capital Reserva de Reserva 
 social incentivos fiscais de lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 170.000 2.794 78.349 251.143 
Aumento de capital 12.500  - (31) 12.469 
Lucro líquido do exercício  -  - 44.044 44.044 
Subvenção governamental  - 2.311 (2.311)  - 
Juros sobre o capital próprio  -  - (16.000) (16.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 182.500 5.105 104.051 291.656 
Aumento de capital  13.600  -  -  13.600 
Lucro líquido do exercício  -  -  73.638  73.638 
Subvenção governamental  -  935  (935)  - 
Juros sobre o capital próprio  -  -  (17.700)  (17.700)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 196.100 6.040 159.054 361.194 

A Granel Química Ltda. (“Empresa”) tem como fins  e objetivos, atividades 
de armazéns-gerais, propondo-se a receber em depósito produtos químicos 
líquidos e a granel e também granéis sólidos, atividades de operador 
portuário de carga e descarga marítima, fluvial, ferroviária  e  rodoviária 
desses produtos e participação em outras sociedades como cotista ou 
acionista. A emissão das demonstrações financeiras da Granel Química 
Ltda., foi aprovada pelo Administrador em 06 de junho de 2020. A Companhia 
optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão 
disponíveis na sede da empresa, em sua íntegra, acompanhadas do parecer 
dos auditores independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

IRPJ e CSLL diferido  (3.758)  (3.758)  2.041 
RPJ e CSLL corrente  (23.317)  (23.659)  (13.411)

 (27.075)  (27.417)  (11.370)
Lucro líquido do exercício  73.638  73.638  44.044 
Lucro básico e diluído por lote 
de 1.000 quotas (em reais) 375,51 375,51 241,33 

Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta

Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 06 de julho de 
2020, às 15:00 horas, por meio exclusivamente digital, para deliberarem sobre a eleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia (“AGO/2020”), nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Companhia em 05 de 
junho de 2020 e conforme a seguinte Ordem do Dia: (i) eleição em separado dos membros do Conselho de Administração 
prevista no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei 6.404/1976, caso tal modalidade de eleição venha a ser solicitada pelos 
Acionistas que possuem tal prerrogativa; (ii) fixação do número de membros que comporá o Conselho de Administração; (iii) 
eleição dos demais membros do Conselho de Administração; e (iv) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia. As informações completas e detalhadas a respeito da AGO/2020 estão disponíveis na 
sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.saraivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos acionistas. São Paulo, 18 de junho de 2020. Jorge 
Saraiva Neto – Presidente do Conselho de Administração. (19, 20 e 23/06/2020)

Adália S.A. Administração de Bens.
CNPJ 60.869.286/0001-78.

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2020. 
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2020, às 09h55 
em primeira chamada e às 10h25 em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital,  
CEP 01424-000 (já que, teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse 
Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 31ª Vara Cível - Foro Central - SP - Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo 
segundo do artigo 124 da Lei nº 6404/76 e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 
1. 2. Outras matérias de interesse.

São Paulo, 18 de junho de 2020.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

Organização Imobiliária Adália S.A.
CNPJ 60.862.273/0001-77

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - 30/06/2020.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores acionistas para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de junho de 2020, às 10h30min em primeira 
chamada e às 11h00min em segunda chamada, na Alameda Lorena nº 70, Jardim Paulista, São Paulo, Capital, CEP 01424-000 (já que, 
teve sua sede social invadida, objeto de esbulho, com processo judicial em curso, reintegração de posse Nº 0182962-02.2011.8.26.0100 - 
31ª Vara Cível - Foro Central - SP- Capital, motivo de força maior que se enquadra no parágrafo segundo do artigo 124 da Lei nº 6404/76 
e demais dispositivos aplicáveis), para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1. Eleição da Diretoria; 2. Aprovação de contas e 

3. Outras matérias de interesse.
São Paulo, 18 de junho de 2020.

Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

Sorriden Convênios Odontológicos S.A.
CNPJ/MF nº 19.304.091/0001-87 - NIRE nº 35.300.478.444

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 21/05/2019, às 19:20 horas, na Avenida Montemagno, 239, Sala 2, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada nos termos do 
Artigo 124, § 4.º da Lei 6.404/76. Presenças: Totalidade do capital social. Verifi cado ainda o comparecimento dos contadores da Rucoma Con-
sultoria e Contabilidade Empresarial Ltda., senhores: Osnil Aparecido Tavares e Leonardo Flumignan Tavares que, a convite da Mesa Diretora, 
se colocaram à disposição dos senhores acionistas para os esclarecimentos necessários sobre as demonstrações fi nanceiras encerradas em 
31/12/2018. Mesa: Presidente - Carla Renata Sarni Souza; Secretário - Tiago Sousa Marques. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” 
1) as demonstrações Financeiras e dos documentos colocados à disposição dos acionistas no prazo legal, relativos ao exercício encerrado 
em 31/12/2018 (Anexo IV); 2) da integralização do capital realizada após a AGO/AGE de 12/04/2018 e do Boletim de Subscrição das ações 
incorporadas ao capital social, no valor de R$ 2.246.825,77 em consonância com o Estatuto Social da Companhia (Anexo III); 3) da Reforma do 
Estatuto Social (Anexo II), com a alteração do § Único do Artigo 29 do Estatuto Social, que passa a constar com a seguinte redação: “§ Único: 
A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente, ou pelo Conselho de Administração, ou pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas 
que representem 5% do capital social, nos casos previstos em Lei, sempre com antecedência mínima de 08 dias corridos de antecedência, 
fi cando, desde já, estabelecido que este prazo poderá ser dispensado se houver o comparecimento da totalidade dos acionistas à Assembleia 
Geral”. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente Ata, na forma preceituada pelo Artigo 130, § 1.º da Lei 6.404/76. 
São Paulo, 21/05/2019. Mesa: Carla Renata Sarni Souza - Presidente; Tiago Sousa Marques - Secretário. Testemunhas: Osnil Aparecido Tava-
res - contador - CRC1SP114624/O-3. Leonardo Flumignan Tavares - contador - CRC1SP291515/O-7. JUCESP nº 193.486/20-9 em 02/06/2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000635-56.2020.8.26.0009 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Est ado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a THIAGO DELGADO, RG 272500628,
CPF 364.942.438-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE THOMAZ SARAIVA II. 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia devida (R$ 13.460,66 - atualizado até 09/08/2019). Caso não efetue o pagamento,
incidirá multa de 10% sobre o total da dívida, conforme dispõe o artigo 523, § 1º do Novo Código de Processo
Civil. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo supra, sem o pagamento voluntário do
débito, nos termos do artigo 525, do Novo Código de Processo Civil, iniciar-se-á de imediato, o prazo de 15
dias, para que o(a) executado(a), independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 18 e 19/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1003082-74.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAROL & COSTA COMÉRCIO DE CARNES E ROTISSERIE LTDA,
CNPJ 14.487.325/0001-55, FILADELFO COSTA CARDOSO, CPF/MF Nº 404.738.803-34 e KAROLLINY
DINIZ CARDOSO, CPF/MF Nº 415.253.528-81, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: os réus celebraram contrato de cédulas
de crédito bancário – CCBs, com débito perfazendo o valor de R$48.183,97 (quarenta e oito mil, cento e oitenta
e três reais e noventa e sete centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias
paguem o débito dias e/ou em 15 (quinze) dias, apresentem embargos à execução, 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 18 de maio de 2020. 18 e 19/06
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4007620-41.2013.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo. Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a 
JESSICA FABIANA DE SOUZA LEITE, CPF/MF nº 389.582.198-58, que lhe foi proposta uma ACÃO MONITORIA por parte 
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, objetivando a cobrança do valor de RS 84.972,26 
(Dezembro/2013), referente ao Contrato de Desconto de Cheque nº 900162414, ao qual está vinculado o Borderô nº 71947249. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e nào sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 

acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, ou caso queira, apresente embargos, sob pena 
de constituição do mandado inicial em mandado executivo judicial. Nào sendo apresentada defesa, a ré será considerada revel, 

NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020.                                                                  B - 19 e 20

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de Fevereiro de 2020
Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, às 18 horas, na sede social da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (“Companhia”),
na Avenida Pacaembu, nº 1.088, Pacaembu, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convocação,
nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ação”). Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social 
das Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Tércio Borlenghi Junior; 
Secretária: Sra. Luciana Freire Barca do Nascimento. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a submissão de pedido de registro de emissora de valores
mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 480”); (ii) a submissão (a) do pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), e (b) do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3; (iii) 
a reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia para (a) alterar o tipo das ações para sem valor nominal, (b) criar o capital autorizado, 
(c) criar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Operacional (d) adaptá-lo às exigências legais e regulamentares de
companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado, dentre outros; (iv) a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente); (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) a autorização 
para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando, poderes para (a) 
deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; 
(c) aprovar o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações da Companhia (“Prospecto”) e o Offering Memorandum 
para os esforços de colocação no exterior; (d) celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta; e (e) definir a destinação dos recursos líquidos 
obtidos pela Companhia por meio da Oferta; e (vii) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos
os atos necessários para a implementação das deliberações acima. Deliberações: Foram aprovados, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes
e sem ressalvas: (i) a submissão pela Companhia do pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, nos termos da Instrução 
CVM 480. (ii) a submissão à B3 (a) do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à negociação das ações da 
Companhia na B3, bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação do Novo Mercado, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a 
tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado. (iii) a reforma integral e consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, (a) alterar o tipo das ações para sem valor nominal, (b) criar o capital autorizado, (c) criar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores e Diretor Operacional (d) incluir as cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, dentre outros, que passa a vigorar 
com a redação constante do Anexo I da presente ata. Caso não haja liquidação da Oferta, os acionistas se comprometem a reformar o Estatuto Social, 
de forma que este documento volte a ter a redação vigente antes das alterações aprovadas. (iv) a aprovação da realização da Oferta, no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários (em conjunto, os “Coordenadores da Oferta”), sendo observado o disposto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, conforme definidos na Regra 
144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no U.S.
Securities Act de 1933 e outros regulamentos aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que 
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-US persons),
de acordo com o Regulamento S. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia”, a quantidade inicial de ações poderá, a critério da Companhia 
e dos acionistas vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, a ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e pelo mesmo 
preço das ações originais. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade inicial de ações poderá ser acrescida de um lote suplementar 
em percentual equivalente a até 15%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção 
a ser outorgada pela Companhia e pelos acionistas vendedores, as quais serão destinadas à estabilização de preço das Ações. Com exceção das Ações 
Suplementares, as Ações serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 
das Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta. No 
âmbito da Oferta, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida a distribuição parcial. (v) a eleição seguintes membros do 
Conselho de Administração da Companhia para mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos: (a) Tércio Borlenghi Junior, brasileiro, 
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.834.578 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 101.544.328-14, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Pacaembu, nº 1.088, CEP 01234-000, Pacaembu, como presidente do Conselho 
de Administração; (b) Onara Oliveira de Lima, brasileira, engenheira ambiental e de segurança, portadora da cédula de identidade RG n° 41.684.976-3 
SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n° 295.017.618-60, residente e domiciliada na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, na Rua Jesus 
Garcia, nº 112, apartamento 151, Torre Victoria, Bairro Royal Park, como membro do Conselho de Administração; (c) Yuri Brancaglion Keiserman, 
brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.389.073-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 274.241.538-62,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Lorena, nº 990, 8º andar, como membro do Conselho de Administração; 
(d) Marcos de Mendonça Peccin, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade nº 14.781.394-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.858.428-
54, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 599, como membro independente do Conselho de 
Administração; e (e) José Carlos de Souza, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6156030 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 546.551.378-00, residente e domiciliado na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, nº 3232, como 
membro independente do Conselho de Administração, na forma dos termos de posse dos Anexo II a VI à presente ata, prevendo o prazo de mandato 
e a sujeição à cláusula compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado. A caracterização 
dos conselheiros ora eleitos como conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, foi atestada por cada um deles 
mediante declarações previamente encaminhadas. Dessa forma, os acionistas da Companhia declaram que o Conselho de Administração fica composto 
pelos seguintes membros, os quais podem ser reeleitos: (i) Presidente do Conselho: Tércio Borlenghi Junior; (ii) Membro do Conselho: Onara Oliveira de 
Lima; (iii) Membro do Conselho: Yuri Brancaglion Keiserman; (iv) Membro Independente do Conselho: Marcos de Mendonça Peccin; e (v) Membro
Independente do Conselho: José Carlos de Souza. (vi) a autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos os termos e 
condições da Oferta, incluindo, sem limitação: (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto 
da Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar o Prospecto e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; (d) celebrar
todos os contratos e atos relacionados à Oferta; e (e) definir a destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da tranche primária 
da Oferta. (vii) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a 
implementação e formalização das deliberações constantes desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa: Tércio Borlenghi Junior - Presidente; e Luciana 
Freire Barca Nascimento - Secretário. Acionistas: Tércio Borlenghi Junior. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada e assinada por todos os
presentes no livro de Atas das Assembleias Gerais. São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. Mesa: Presidente da Mesa: Tercio Borlenghi Junior; Secretária da 
Mesa: Luciana Freire Barca Nascimento. Registrada na JUCESP sob o nº 194.513/20-8 em 04/06/2020.



Dólar tem forte alta e fecha no
maior valor desde 1º de junho

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

 O dólar fechou em forte alta
ante o real na quinta-feira (18),
terminando no maior patamar
desde 1º de junho e não apenas
revertendo a queda acumulada no
mês como passando a subir, pu-
xado pela combinação de exte-
rior arisco e de noticiário local
ainda inspirando cautela para o
câmbio.

O dólar à vista subiu 2,10%,
a R$ 5,3715 na venda. É o maior
patamar desde 1º de junho (R$
5,3843) e o sétimo pregão con-
secutivo de alta.

A volatilidade seguiu presen-
te e intensa. Na máxima, a cota-
ção saltou 2,44%, a R$ 5,3893,
depois de chegar a cair 0,62%, a
R$ 5,2285.

O dólar reverteu a queda de
1,49% em junho até a véspera e
passou a subir 0,58%. Na sema-
na, a moeda ganha 6,46%. No
ano, o dólar dispara 33,86%, o
que mantém com folga o real na
lanterna entre as principais divi-
sas globais.

A valorização do dólar no
Brasil decorreu em boa parte da
força da moeda no exterior,
onde receios sobre uma segun-
da onda de covid-19 em eco-
nomias centrais conduziram
investidores a ativos conside-
rados seguros, como dólar ,
iene e títulos do Tesouro norte-
americano.

Pares emergentes do real

também mostraram firmes que-
das. O peso mexicano cedia
2,1% no fim da tarde. Mas, de
novo, a taxa de câmbio brasilei-
ra liderou as perdas globais, em
meio a um fluxo de notícias do
lado político que ainda dita cau-
tela, um dia depois de o Banco
Central sinalizar chance de novo
corte da taxa básica de juros da
economia, a Selic —que caiu na
véspera a nova mínima recorde
de 2,25% ao ano.

A queda dos juros é citada
como elemento que pressionou
o câmbio nos últimos tempos, já
que reduziu a taxa paga por títu-
los de renda fixa e colocou o
Brasil em desvantagem em rela-
ção a outros emergentes com
juros básicos mais elevados.
Pesa sobre o real o fato de os
retornos da renda fixa estarem
em queda livre enquanto a per-
cepção de risco segue elevada
—contrariando a lei do merca-
do de quanto menor o retorno,
menor o risco.

O risco-país medido pelo
CDS de cinco anos subiu nesta
sessão, enquanto a inclinação da
curva de juros —outra medida de
risco— também mostrou alta,
com expressivo ganho de prêmio
nos contratos longos, estes mais
associados ao cenário estrutural
para a economia.

No noticiário político, Fabrí-
cio Queiroz, ex-assessor do se-

nador Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ), filho do presiden-
te Jair Bolsonaro, foi preso na
manhã da quinta-feira em Atibaia,
interior de São Paulo, pela Po-
lícia Civil e pelo Ministério Pú-
blico do Estado. O ministro Cel-
so de Mello, decano do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), man-
dou uma série de recados indi-
retos ao governo Jair Bolsona-
ro na quinta-feira, ao dar o nono
voto a favor da legalidade do in-
quérito das fake news. Abraham
Weintraub anunciou na quinta-
feira, em vídeo ao lado do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que está
deixando o Ministério da Edu-
cação e que irá assumir uma di-
retoria do Banco Mundial. A de-
missão de Weintraub vinha sen-
do negociada há algumas sema-
nas, mas Bolsonaro não queria
deixar o ministro, um de seus
maiores defensores, sair sem ter
um novo cargo.

“Nossa avaliação (sobre mer-
cado) sempre contempla a ques-
tão do risco político”, disse
Adriano Cantreva, sócio e res-
ponsável pela gestão de por-
tfólios da Portofino Investi-
mentos. “Pela falta de conhe-
cimento total dos fatos, sem-
pre existe uma nuvem que vai
acabar afetando preços e dei-
xando gestores mais descon-
fortáveis”, acrescentou. Para
ele, o patamar atual do real não

parece fora do que seria um ní-
vel condizente com o atual com-
bo de riscos. “Mas quando se
pensa em crescimento (econô-
mico), por exemplo, se houver
frustração, o real poderá desva-
lorizar ainda mais.”

O banco Crédit Agricole re-
comenda compra de dólar e mira
a taxa de R$ 5,650, citando en-
fraquecimento do apetite por ris-
co, consequências da pandemia,
sinalização de mais afrouxamen-
to monetário pelo Banco Cen-
tral, maior tensão política em
Brasília e incerteza sobre agen-
da de reformas.

“O real já havia perdido sta-
tus de moeda de carry, mas o BC
continuar cortando o juro obvi-
amente não ajuda”, disse o es-
trategista sênior para mercados
emergentes Italo Lombardi. “É
tanta incerteza no radar, incluin-
do fiscal, que você pode ver de
novo o dólar sofrer um ‘over-
shooting’ para perto das máxi-
mas históricas”, disse.

O recorde de fechamento
nominal para o dólar foi alcan-
çado no último dia 13 de maio
(R$ 5,9012 ). Ante essa cotação,
a moeda acumulou queda de
17,73% ao bater a mínima re-
cente de 8 de junho (R$ 4,855),
mas desde essa data disparou
10,64%, reduzindo as perdas
frente ao pico histórico para
8,98%. (Agencia Brasil)

Alerj instala comissão para
analisar pedido de

impeachment de Witzel

Abraham Weintraub
anuncia saída do

Ministério
da Educação

Em vídeo publicado nas re-
des sociais na quinta-feira
(18), o economista Abraham
Weintraub anunciou sua saída
do cargo de ministro da Edu-
cação, que ocupava desde abril
de 2019. Na gravação, ele apa-
rece ao lado do presidente Jair
Bolsonaro.

Os rumores da saída do mi-
nistro se intensificaram ao
longo dessa semana, espe-
cialmente após a participa-
ção dele em manifestações
de apoiadores do governo
no domingo. Weintraub é
investigado em inquérito
sobre fake news, que trami-
ta no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), e também res-
ponde uma apuração na Cor-
te por racismo por ter publi-
cado um comentário depreci-
ativo sobre a China.

“Sim, dessa vez é verdade.
Eu tô saindo do MEC [Minis-
tério da Educação], vou começar
a transição agora e, nos próximos
dias, passo o bastão para o mi-
nistro que vai ficar no meu lugar,
interino ou definitivo”, afirmou
Weintraub. Ele anunciou, na se-
quência, que assumirá um cargo
de diretor no Banco Mundial, que
tem sede em Washington, nos
Estados Unidos.

“Não quero discutir os mo-
tivos da minha saída, não cabe.
O importante é dizer que recebi
o convite para ser diretor de um
banco, eu já fui diretor de um
banco no passado, volto ao mes-
mo cargo, porém, no Banco
Mundial. O presidente já refe-
rendou. Com isso, eu, a minha
esposa, os nossos filhos, e até a
nossa cachorrinha, Capitu, a gen-
te vai ter a segurança que hoje
me está deixando preocupado”,
acrescentou.

O agora ex-ministro disse
que seguirá apoiando o presi-

Defesa diz que prisão preventiva
de Queiroz foi desnecessária

O advogado de Fabrício
Queiroz, Paulo Emílio Catta
Preta, considerou a prisão pre-
ventiva de seu cliente como
medida jurídica exagerada e
desnecessária. Queiroz foi
preso na manhã de quinta-feira
(18), em Atibaia, no interior de
São Paulo.

Ele disse ainda que pedirá
que seu cliente seja transferi-
do para uma unidade prisional
da Polícia Militar, já que ele é
PM reformado. Catta Preta fa-
lou com a imprensa no início
da tarde da quinta-feira, do lado
de fora do Presídio de Benfi-
ca, no Rio de Janeiro, para
onde seu cliente foi levado
após a prisão.

“Me parece excessivo uma
pessoa que sempre esteve à
disposição, que está em trata-
mento de saúde, que ofereceu
esclarecimentos nos autos, que
não apresenta risco nenhum de
fuga, ela sofra uma medida tão
pesada quanto uma prisão pre-
ventiva. Mas eu só vou poder
fazer um juízo definitivo dis-
so, no momento em que eu ti-
ver a decisão.”

Catta Preta refutou a argui-
ção do Ministério Público
(MP) de que a prisão se justi-
ficaria pela possibilidade de
Queiroz destruir provas: “com
base em que se diz isto? Poder
destruir provas como uma pos-
sibilidade inexistente, distante,
abstrata, não justifica prisão
nenhuma. Poder destruir pro-
vas todos nós podemos, mas
não podemos ser presos por
isto, em termos de potenciali-
dade. Tem que existir uma con-
duta concreta que revele este
risco como real.”

O advogado, que conversou
por 20 minutos com seu clien-
te, disse que ele não explicou
o motivo de estar no sítio do
advogado Frederick Wassef,
em Atibaia. Wassef é advoga-
do do senador Flávio Bolso-
naro: “Quando eu perguntei a
ele por que estava em São
Paulo, ele disse que ia a São
Paulo com alguma regulari-
dade para cuidar da saúde.
Desde que ele fez a cirurgia de
câncer, há mais de um ano, e re-
centemente fez uma de prósta-
ta, há dois meses, ele tem ido,

sempre que necessário, para
São Paulo, mas não me disse,
exatamente, porque estava na
casa do advogado.”

Catta Preta disse que, en-
quanto não tiver acesso aos
autos do processo, Queiroz
não prestará depoimento. Ele
descartou, ainda, a realização
de delação premiada por par-
te de seu cliente. Por último,
o advogado disse que vai plei-
tear um habeas corpus para
Queiroz.

A Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária
(SEAP), disse que Queiroz fi-
cará em isolamento social de
14 dias, por conta da covid-19,
no presídio Bangu 8.

Sobre a operação
Fabrício Queiroz foi preso

na quinta-feira  pela manhã em
Atibaia, São Paulo, em um
imóvel do advogado Frederick
Wassef, que trabalha para Flá-
vio Bolsonaro.

A Ordem dos Advogados do
Brasil, que acompanhou a ope-
ração, disse em nota que não
foram encontrados documen-

tos que comprovem que o lo-
cal servia como escritório de
advocacia, apesar da placa ins-
talada na fachada do imóvel.

“Os integrantes da Regional
de Prerrogativas da OAB Cam-
pinas foram acionados na quar-
ta-feira, (17/06), no final do
dia, sem que nenhum dado da
diligência tenha sido revelado
senão, no exato momento do
seu início. Chegando ao local,
havia placas indicativas de es-
critório de Advocacia, contu-
do nada de relevante em ter-
mos de defesa das prerrogati-
vas profissionais foi encontra-
do. De qualquer forma, os co-
laboradores da OAB Campinas
permaneceram no local até a
finalização dos trabalhos pro-
fissionais.”

A nota esclarece também
que um grupo da ordem foi aci-
onada pelo Ministério Público
Estadual (Gaeco) para acompa-
nhar o cumprimento de manda-
do de busca e apreensão em es-
critório de advocacia, sem in-
formar o alvo da ação, como
determina a lei federal 8.906/
94. (Agencia Brasil)

Bolsa de valores fecha em alta
pelo terceiro pregão seguido

O Ibovespa fechou em alta
pelo terceiro pregão seguido na
quinta-feira (18), com as ações
do Itaú Unibanco entre as mai-
ores contribuições positivas,
além de nova redução na taxa
básica de juros, com sinaliza-
ção de mais um corte ‘residu-
al’ à frente.

A hesitação nos mercados no
exterior, em meio a receios so-
bre nova onda de casos de Co-
vid-19 quando as economias co-
meçam a reabrir, contudo, evi-
tou uma sessão mais positiva.

Índice de referência do mer-
cado acionário brasileiro, o Ibo-
vespa subiu 0,6%, a 96.125,24
pontos, chegando a superar os
97 mil na máxima da sessão. No
pior momento, nos primeiros

negócios, caiu a 94.697,53 pon-
tos.

O volume financeiro da ses-
são somou R$ 27,77 bilhões.

Análise gráfica da equipe da
Santander Corretora estima que,
caso a pressão compradora se in-
tensifique, o Ibovespa deverá
seguir em direção à resistência
em 98.000 pontos e, depois,
pode buscar os 102 mil pontos.

Na véspera, o Banco Central
corroborou perspectivas e redu-
ziu ainda mais a taxa Selic, para
2,25% ao ano, movimento que
tem estimulado migração de re-
cursos para a bolsa, em busca de
rendimentos mais elevados.

A analista da XP Betina Roxo
ressaltou em relatório a clien-
tes que, pela primeira vez na his-

tória, o rendimento dos dividen-
dos das empresas do Ibovespa
supera a taxa básica de juros bra-
sileira.

“Apesar da redução das esti-
mativas dos lucros das empresas
neste ano e consequentemente
do pagamento dos dividendos,
os juros continuam em que-
da... Portanto, essa compara-
ção do rendimento dos divi-
dendos com os juros continua
positiva, o que mostra a atra-
tividade tanto da bolsa quanto
dos bons pagadores de dividen-
dos”, argumentou.

Ela ainda chamou a atenção
para o fato de que as taxas de ju-
ros mais baixas também têm
efeitos diretos para as compa-
nhias, como redução no custo de

dívida e incentivo para investi-
mentos.

No exterior, a sessão foi
marcada por alguma hesitação,
em meio ao aumento de novos
casos de Covid-19 em alguns
Estados norte-americanos, bem
como dados mostrando que os
pedidos de auxílio-desemprego
permanecem elevados.

O S&P 500 fechou pratica-
mente estável.

Além do cenário mais cau-
teloso no exterior, a cena polí-
tica tensa teve novos eventos,
com a prisão de Fabrício Quei-
roz, ex-assessor de um dos fi-
lhos do presidente Jair Bolsona-
ro, o que traz receios sobre a
articulação política do governo.
(Agencia Brasil)

dente da República e que com-
partilha dos mesmos valores,
citando família, liberdade,
franqueza e patriotismo. Após
o anúncio de Weintraub, Jair
Bolsonaro declarou que o “mo-
mento é difícil”, mas que man-
tém os mesmos compromissos
assumidos durante a campanha.

“É um momento difícil.
Todos os meus compromissos
de campanha continuam em pé,
e busco implementá-los da
melhor maneira possível. To-
dos que estão nos ouvindo ago-
ra são maiores de idade e sa-
bem o que o Brasil está pas-
sando, e o momento é de con-
fiança. Jamais deixaremos de
lutar por liberdade”, afirmou.

O governo ainda não confir-
mou quem assumirá o MEC no
lugar de Abraham Weintraub.

Gestão
Em nota, o MEC afirmou

que, durante sua gestão, o mi-
nistro lançou a programa Es-
cola de Todos e conseguiu
promover economia na com-
pra de materiais escolares. A
nota também descarta o lan-
çamento do edital para que, a
partir de 2022, todas as cri-
anças da pré-escola tenham
livros. Também durante a pas-
sagem do ministro pela pasta
foi implementado o projeto-
piloto do Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares
que está em 26 cidades de 18
estados brasileiros.

Durante a pandemia, o mi-
nistério manteve repasse de re-
cursos da merenda escolar a
estados e municípios e propôs
que o dinheiro fosse utilizado
para a compra de alimentos a
serem distribuídos pelas Se-
cretarias de Educação em kits
às famílias dos alunos. (Agen-
cia Brasil)

A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) instalou,
na quinta-feira (18), a comissão
especial que vai analisar o pedi-
do de impeachment do governa-
dor Wilson Witzel.

Composta por 25 parlamen-
tares de todos os partidos com
representação na Casa, a comis-
são será presidida pelo deputa-
do Chico Machado (PSD) e terá
como relator Rodrigo Bacellar
(SDD). A informação foi publi-
cada pela assessoria da Alerj.

O pedido que pode afastar o
governador do cargo foi feito
pelos deputados Luiz Paulo e
Lucinha, ambos do PSDB, que
acusam Witzel de crime de res-
ponsabilidade. Segundo Luiz
Paulo, pesa contra o governador,
entre outros fatos, a decisão do
Superior Tribunal de Justiça

(STJ) pedindo buscas e apreen-
sões na Operação Placebo e
mostrando que havia fortes in-
dícios de corrupção com a par-
ticipação de Witzel. “Então, não
tenho dúvida alguma que o pedi-
do de impeachment está muito
bem fundamentado”, declarou
Luiz Paulo.

O ofício de citação será en-
viado a Witzel, que terá prazo de
10 sessões ordinárias para apre-
sentar sua defesa. Após essa eta-
pa, a comissão terá mais cinco
sessões para apresentar um pare-
cer sobre o caso, contados a par-
tir do recebimento da defesa ou
do fim do prazo para a apresen-
tação desta.

Witzel já havia se pronunci-
ado anteriormente, alegando que
não fez nada de ilegal em sua
gestão. (Agencia Brasil)


