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Brasil bate marca de 1 milhão
de casos confirmados de Covid-19
Abono do PIS/Pasep 2020/2021
começa a ser pago no dia 30
Bolsonaro destaca ações do
governo na última semana
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com algumas nuvens. Não chove.
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dade (falecimentos por 100.000
habitantes) foi de 23,3. Já a
incidência (casos confirmados
por 100.000 habitantes) ficou
em 491,5. Do total, 476.759
estão em observação e
507.200 foram recuperados.
São Paulo lidera entre os
estados com maior número de
mortes, com 12.232, seguido
por Rio de Janeiro (8.595),
Ceará (5.460), Pará (4.469) e
Pernambuco (4.102). Ainda figuram entres as unidades da
federação com altos índices de
óbitos em função da pandemia
Amazonas (2.624), Maranhão
(1.645), Bahia (1.305), Espírito Santo (1.265), Alagoas
(848) e Paraíba (724).
A lista dos estados com
mais casos é: São Paulo
(211.658), Rio de Janeiro
(93.378), Ceará (89.863), Pará
(80.072) e Maranhão (68.500).
(Agencia Brasil)

Ônibus da capital paulista
voltam a poder circular
com pessoas em pé
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Atividade industrial começa
a melhorar desempenho

programar políticas e cumprir
funções]”, disse, logo ao abrir
sua fala, a consultora jurídica da
CNM Elena Garrido.
De acordo com a especialista,
com a chegada do novo coronavírus (covid-19) ao Brasil, uma série de regras acabaram sendo flexibilizadas, de forma a dar melhores condições para que o poder
público se movimente, de forma
rápida, para lidar com a situação.
“Algumas das regras foram

flexibilizadas de forma mais arrochada, o que é até bem-vindo.
Mas uma coisa é intocável na legislação: a obrigação em ser
transparente. Não há uma situação sequer onde não haja a obrigatoriedade em ser transparente.
Tudo tem de ficar claramente à
disposição do público. Até porque foi graças à transparência é
que conseguimos os avanços que
tivemos no combate à corrupção”, argumentou.
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O desempenho da indústria
foi menos negativo em maio do
que em abril deste ano, mostra Sondagem Industrial divul-

gada na sexta-feira (19) pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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São Paulo vai fazer 233,7 mil
testes de coronavírus em
população vulnerável
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Esporte

Mundial de Motovelocidade
confirma retorno em julho

Zarco treina com uma Ducati Panigale V4 na Catalunha
Járcio Baldi será um fator decisivo. O diretor técnico da Yamaha Lin
Agora é oficial: a tem- Jarvis já expressou sua preoporada 2020 do Campeona- cupação pois cerca de 10 técto Mundial de Motoveloci- nicos de sua equipe estão, atudade -Motogp terá início almente, inviabilizados de enem 19 julho com o Grande trarem na Europa mesmo com
Prêmio da Espanha no cir- teste negativo para o Covid19.
cuito de Jerez. No final de “A questão atual do controle
semana seguinte o mesmo sanitário, impede a entrada de
circuito sediará o Grande alguns de nossos técnicos ausPrêmio da Andalucia. A tem- tralianos e japoneses, o que inporada, até o momento, está viabilizaria nosso rendimento,
limitada ao continente euro- beneficiando assim as esquapeu, com alguns circuitos dras europeias” disse.
sediando mais de uma proAs motos nem chegaram
va. Ainda existem quatro pa- próximo das pistas e o mercaíses tentando viabilizar a do de pilotos para 2021 está
participação no calendário: bastante agitado. Na última seEUA, Argentina, Tailândia e mana, uma notícia que balanMalásia. Com isso a tempo- çou o mercado de pilotos, foi
rada teria 17 provas. Existe o convite feito pela equipe
uma certa apreensão entre HRC Honda a Pol Espargaró
equipe e pilotos para essa para ser companheiro do camtemporada. O grande perío- peão Marc Marquez. Pol afirdo de inatividade durante a mou que manteve conversas
pandemia e o tempo reduzi- com algumas equipes para
do de intervalo entre as pro- 2021. “Não existe nada oficivas, com 13 provas em 18 al ainda, mas existem duas
semanas, não deixará mar- ofertas sobre a mesa. Já estou
gens para falhas. Uma queda com 29 anos e não tenho mais
será de difícil recuperação, 10 anos de carreira pela frentanto física como na tabela te. Honda e Ducati são as mede pontuação. A constância lhores motos no momento.

Claro que eu gostaria de pilotar uma delas. É o sonho da
maioria dos pilotos que deseja lutar por um título na categoria.” Dois ex-campeões do
mundo, o legendário Agostini
e o pentacampeão Mike Doohan expressaram uma certa indignação com a notícia. Ambos afirmaram não compreender como um piloto foi deixado sem moto mesmo antes
de demonstrar sua capacidade numa temporada que nem
sequer começou. Talvez Alex
Marquez, irmão do atual campeão, tenha um lugar assegurado numa equipe satélite da
Honda para 2021.
Pol tem sido uma peça chave no desenvolvimento do projeto da KTM e a equipe ainda
tenta segurá-lo. No intuito
continuar o projeto de desenvolvimento da moto, a fábrica
austríaca já iniciou contato
com dois pilotos experientes,
Danilo Petrucci, dispensado
da Ducati e sem equipe para o
próximo ano, e Cal Crutchlow,
veterano piloto da Honda. Outros rumores dizem respeito à
situação de Valentino Rossi. O
italiano não demonstra sinais
de aposentadoria para 2021 e,
apesar de ainda não existir
nada oficial, é praticamente
certo que seu destino seja a
equipe satélite Yamaha- Petronas. A fábrica dos três diapasões forneceria ao piloto uma
moto idêntica à da equipe oficial. A expectativa entre os fãs,
para o inicio da temporada, é
grande e dentro de um mês
ouviremos novamente o ronco
dos motores na Motogp.

Rafael Câmara volta a
correr no principal
campeonato da Europa
Foto/ Forza Racing

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

A transparência sobre os atos
de gestão é a premissa básica
para a boa atuação de um governo, uma vez que, por meio dela,
o cidadão tem melhores condições de verificar a boa aplicação
de recursos públicos. Tal necessidade fica ainda mais evidente
em meio à flexibilização de regras adotada como forma de dar
celeridade às medidas de combate à pandemia. A avaliação foi
manifestada por autoridades e
especialistas que participaram na
sexta-feira (19) de um seminário virtual organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
“Precisamos da formação de
uma cultura de transparência, integridade e compliance, para que
cheguemos à boa governança [administração dos recursos sociais
e econômicos, visando o desenvolvimento, e a capacidade dos
governos de planejar, formular e

Foto/ MotoGP

O tipo sanguíneo de uma
pessoa e outros fatores genéticos podem ter ligação com a
gravidade de uma infecção
pelo novo coronavírus, de
acordo com pesquisadores europeus que buscam mais pistas
para explicar por que a covid19 atinge algumas pessoas tão
mais duramente que outras.
As descobertas, publicadas
no periódico científico The
New England Journal of Medicine na quarta-feira (17), levam a crer que pessoas com
sangue tipo A correm risco
maior de desenvolver sintomas
mais intensos quando infectadas pelo novo coronavírus.
No auge da epidemia na Europa, pesquisadores analisaram
os genes de mais de 4 mil pessoas em busca de variações que
são comuns naqueles que foram
infectados pelo vírus e desenvolveram casos graves de covid-19.
Uma série de variantes em
genes que estão envolvidos nas
reações imunológicas são
mais comuns em pessoas com
casos graves de covid-19, descobriram os cientistas. Estes
genes também estão envolvidos com uma proteína de superfície celular chamada
ACE2, que o coronavírus usa
para ter acesso às células do
corpo e infectá-las. Página 3

Municípios e CGU
destacam a transparência
para a boa governança
Foto/Iano Andrade/Portal Brasil

Tipo sanguíneo
e genes estão
ligados à
covid-19
grave, mostra
estudo

O Brasil bateu a marca de
1 milhão de casos confirmados. Segundo balanço diário do
Ministério da Saúde divulgado
na sexta-feira (19), com 54.771
novos casos, o país chegou a
1,03 milhão de pessoas
infectadas. O número marca
um aumento de 5,5% em relação a ontem, quando o ministério contabilizava 978.142 pacientes nesta condição.
A atualização da pasta também registrou 1.206 novas mortes registradas em função da covid19. Com esses acréscimos às estatísticas, o país chegou a 49.954
óbitos em função da pandemia do
novo coronavírus. O número marcou um crescimento de 2,5% no
número de mortes em relação a
quinta-feira (18), quando o total
estava em 47.748.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,7%. A mortali-

Destaque do Brasil no kartismo europeu com o vicecampeonato mundial em
2019, Rafael Câmara está de
volta à Itália, país em que
acontecem as principais
competições da modalidade.
O piloto da equipe Forza Racing está confirmado no retorno do World Series Karting, principal campeonato
do continente, que retornará
com uma etapa dupla entre os
dias 29 de julho e 5 de julho
em Adria, na Itália.
Logo após conquistar o
vice-campeonato mundial na
categoria OK Júnior em 2019,
Câmara subiu para a categoria
OK, onde competem pilotos
com no mínimo 14 anos. O piloto seguirá competindo nos
campeonatos europeus em
2020 com a equipe Forza Ra-

cing, time britânico que é um
dos principais do kartismo
internacional.
De volta à Europa, Câmara está focado para conquistar vitórias e pódios. “Vou acelerar bastante desde o início
dos treinos para que possamos
conquistar bons resultados
logo nas primeiras baterias. Já
venci uma Pré-Final em 2020
e agora buscaremos o título da
etapa em Adria”, diz Câmara,
que também conquistou a pole
position na última etapa presencial do WSK.
Com o retorno do WSK a
partir do dia 29 de junho, as
etapas 3 e 4 do Super Master
serão realizadas na mesma semana em Adria, na Itália. As
finais destas etapas acontecerão, respectivamente, nos dias
4 e 5 de julho.
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São Paulo registra 386 mortes por
covid-19 nas últimas 24 horas
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto tem sua coluna (diária) de política
publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também na Internet, pelo site
www.cesarneto.com ... no Twitter @cesarnetoreal
+
CÂMARA (SP)
Impressionante a defesa incondicional que o vereador Rinaldi Digilio (ex-PRB e hoje líder do PSL) faz do Presidente Jair
Bolsonaro que hoje é desafeto da deputada federal Joice (no PSL),
candidata à prefeitura de São Paulo. Digilio lidera a igreja Quadrangular Família Global
+
PREFEITURA (SP)
Que o Bruno Covas (PSDB) segue trabalhando remotamente,
por estar positivado Covid-19, embora sem sintomas, você já sabe.
O que talvez você não saiba é que o candidato à reeleição (1º
turno vai pra novembro 2020) não abre pra ninguém quem pode
ser seu vice
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputada Marta Costa (PSD de Kassab) é irmã de Rute Costa, vereadora (PSDB de Covas) em São Paulo e do deputado federal (SP) Paulo Freire (PL de Antônio Carlos Rodrigues). O trio
representa a Assembleia de Deus (Ministério Belém), cujo pai
faz e é a própria história
+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’) segue em plena campanha pra ser o candidato Presidencial nas eleições 2022.
Entre os movimentos que o ex-prefeito de São Paulo faz, está
manter o DEM (ex-PFL) na esperança de ser seu vice na chapa,
assim como foi aqui.
+
CONGRESSO (BR)
Com a prisão do Queiroz, que era assessor do senador Flavio
Bolsonaro, o senador-presidente Alcolumbre (DEM ex-PFL)
começa a se cacifar como quem pode ter todo o apoio do pai do
seu colega Flávio Bolsonaro pra que ele seja reeleito presidente
da Mesa Diretora em 2021
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Figuras que sobrevivem de combater o tempo todo, como é o
caso do Jair Bolsonaro costumam ter problemas quando precisam estacionar, examinar e só então atacar novamente, como tá
sendo o caso Queiroz, envolvendo seu filho, o senador Flávio
(ex-PSL no REPUBLICANOS)
+
PARTIDOS (BR)
O PROGRESSISTAS (PP) já tem quem vai arrebentar na eleição em São Paulo. É o agora major Palumbo, de família histórica
na corporação, desde a Força Pública (avô e pai). Ele é histórico
na Comunicação dos Bombeiros e deve ser um dos mais votados
vereadores pra Câmara
+
JUSTIÇAS (BR)
O recado dado - lá atrás pelo Gilmar Mendes - ao Bolsonaro
e demais eleitos ou reeleitos daqui pra frente pelo Supremo, é de
que O Supremo pode tudo. O tal inquérito (do fim do mundo) das
chamadas fake news é só o começo da conversa com quem duvidar e quiser medir forças

cesar@cesarneto.com
Jornal
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Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou
mais 386 mortes por covid-19,
doença provocada pelo novo coronavírus. É o segundo mais alto
número de óbitos em um dia no
estado. O recorde foi na última
quarta-feira (17), quando foram
contabilizadas 389 mortes no
período de 24 horas.
Desde terça-feira (16), o estado vem registrando mais de 300
mortes por dia, o que não havia
ocorrido com tanta frequência
desde o início da pandemia. Com
isso, São Paulo chegou agora ao
total de 12.232 óbitos provocados pela covid-19.
Apesar do alto número diário de óbitos registrados nesta
semana, inclusive com recorde,
o governo estadual diz que o aumento está dentro do esperado.
“Tanto o número de casos quanto o número de óbitos estão dentro do cenário previsto para os
próximos 15 dias. Em óbitos,
estamos na faixa inferior do espectro [da curva]. No número de

casos, estamos na borda superior do espectro”, explicou o secretário da Saúde de São Paulo,
José Henrique Germann.
O governo do estado trabalha com dois cenários quando
projeta a curva esperada para
óbitos ou para casos confirmados de coronavírus. Um cenário
mais positivo, com uma quantidade menor de casos e de de
óbitos. E outro mais negativo,
com o registro de mais casos e
de mais óbitos previstos para o
período. No caso de óbitos, o
estado vem caminhando na base
inferior do que foi projetado
pelo governo paulista, ou seja,
no balanço que é mais otimista.
O estado contabilizou também recorde de casos confirmados por dia. Foram 19.030 novos casos de infecção pelo novo
coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a secretaria, o alto
número deve-se a uma dificuldade que a Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo encontrou no
sistema e-Sus, uma plataforma

de dados do Ministério da Saúde, que afetou o balanço de casos registrados no estado quarta
e quinta-feira passadas (17 e 18).
“A diferença em relação ao último boletim foi em função do
acúmulo de três dias de dados”,
disse José Henrique Germann.
Em nota, o Ministério da
Saúde explicou que não houve
problema no sistema, e sim na
forma como a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo exportou os dados.
“O Ministério da Saúde esclarece que o processo de notificação de casos suspeitos de
covid-19 está ocorrendo normalmente, e a base de dados está
totalmente preservada. É importante destacar que existem duas
formas de exportação de dados
do sistema e-SUS Notifica: diretamente do aplicativo ou por
meio de uma aplicação (API).
Este último utiliza tecnologia
mais leve e é indicado para grandes volumes de dados, caso de
secretarias estaduais de saúde e

de grandes municípios. Ocorre
que algumas unidades da federação utilizaram o aplicativo para
exportação de dados, o que não
é recomendado”, diz a nota do
ministério.
São Paulo tem agora 211.658
casos confirmados de infecção
pelo novo coronavírus, com
36.280 pessoas curadas após receber alta médica. O estado tem
ainda 4.936 pessoas internadas
em unidades de terapia intensiva
(UTIs) com casos suspeitos ou
confirmados de covid-19, além
de 7.981 pacientes internados em
enfermarias. “Isto soma 12,9 mil
pacientes internados. No dia de
ontem, tínhamos 14,4 mil. Deu
uma diferença para baixo, o que
provocou também uma diminuição, de certa forma, na taxa de
ocupação de leitos de UTI”,
acrescentou Germann.
A taxa de ocupação de leitos
de UTIs no estado é de 66,5%.
Na Grande São Paulo, o percentual está em 70,5%. (Agência
Brasil)

Ônibus da capital paulista voltam a
poder circular com pessoas em pé
A prefeitura de São Paulo
emitiu na sexta-feira, (19) uma
circular para todas as empresas
de transporte coletivo que atuam na cidade retirando a recomendação de que os passageiros
não fossem transportados em pé,
como forma de evitar a aglomeração dentro dos ônibus e assim
diminuir o risco da transmissão
do covid-19. Segundo a SPTrans, a recomendação agora é a
de que os motoristas evitem a
superlotação e que transportem
os passageiros com distância
segura, independentemente de
estarem sentados ou em pé.
A circular foi enviada às em-

presas depois de consulta à Vigilância Sanitária. “A posição em
que o passageiro é transportado
não é o fator mais importante na
transmissibilidade do coronavírus, mas, sim, o distanciamento,
aliado a hábitos de higiene como
lavar as mãos com água e sabão,
usar álcool em gel e o uso permanente de máscaras”, diz a SPTrans por meio de nota.
Segundo as informações do
órgão, a equipe técnica da SPTrans monitora, diariamente, o
comportamento de locomoção
dos usuários para verificar a possibilidade de reprogramação da
oferta, de acordo com as orien-

tações da Organização Mundial
da Saúde (OMS). “Reitera que,
desde o início da pandemia,
manteve a frota acima da média
de pessoas transportadas, justamente para evitar a superlotação
dos ônibus”, afirma a nota.
Ainda segundo a SPTrans,
diversas medidas vêm sendo adotadas para combater a transmissão do coronavírus, como uso
obrigatório de máscaras nos
ônibus e terminais; marcação
no solo nos terminais para sinalizar a distância de um metro entre os usuários nas filas;
higienização dos ônibus entre
as viagens, principalmente nos

locais onde há contato dos passageiros como balaústres, corrimãos e assentos e higienização
de ar-condicionado.
Além disso, estão em vigor
as medidas de limpeza dos terminais, plataformas e banheiros;
autorização do uso de cortina em
“L” para proteção do motorista;
ações de orientação e conscientização sobre cuidados e higiene pessoal por meio de mensagens sonoras e cartazes nos terminais, redes sociais e no Jornal do Ônibus, além do monitoramento diário para ampliação e
remanejamento da frota, se necessário. (Agência Brasil)

Prefeitura faz processo seletivo para
mais de 500 vagas de emprego
O Cate - Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo
está com mais de 500 vagas de
emprego abertas para os setores do comércio, de serviços
e da construção civil, com salários que variam entre R$
1.051 e R$ 2.841.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever no site
www.bit.ly/processoseletivocate, até às 20h de segunda-feira (22/06). É necessário ao final do cadastro anexar o currículo atualizado, preferencialmente, em formato PDF, para
participar da seleção. As equipes do Cate irão fazer a pré-

seleção on-line e os selecionados passarão por outras etapas do processo direto com a
área de recursos humanos das
empresas.
“Com a retomada de algumas atividades econômicas, as
empresas estão se reorganizando e já buscam o Cate para auxiliar nos processos seletivos.
Nossas equipes têm atuado
com a pré-seleção on-line, o
que amplia a possibilidade das
pessoas buscarem a recolocação profissional sem a necessidade de saírem de casa”, salienta a secretária municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Trabalho, Aline Cardoso.
Quem busca a oportunida-

de como operador de telemarketing encontra 237 vagas –
salário de até R$ 1.051. Parte
dos postos de trabalho é voltado ao home office, contando
com ajuda de custo, sendo necessário possuir computador
com acesso à internet.
No setor da construção civil há 56 vagas que requerem
pelo menos seis meses de experiência. Os salários variam
entre R$ 1.456 e R$ 2.841 para
os cargos de ajudante de obras,
auxiliar de encanador, carpinteiro, marceneiro, pedreiro,
serralheiro entre outros.
Para o setor de supermercados são 38 postos para a região central, leste e sul com sa-

lários entre R$ 1.428 e R$
1.593. Há chances para açougueiro, operador de frios, padeiro e fiscal de perdas. Necessário comprovar experiência na atividade e ter entre o
ensino fundamental e médio
completo.
Na área da costura há 10
vagas para candidatos com
experiência em máquinas
overloque, reta e com modelagem. Parte das vagas é destinada à confecção de máscaras. O salário varia entre R$
72 por dia e R$ 1.600, sendo
necessário o ensino fundamental completo. Os selecionados irão trabalhar nas zonas
central, leste e norte.

Governo do Estado apresenta terceira
atualização de painel do Plano SP
O Governador João Doria
apresentou na sexta-feira (19)
a atualização semanal do painel de classificação de fases de
retomada econômica do Plano
São Paulo. Devido a indicadores preocupantes de saúde no
enfrentamento ao coronavírus,
as cidades dos DRSs (Departamentos Regionais de Saúde)
de Barretos, Marília, Presidente Prudente, Registro e Ribeirão Preto estão na fase de restrição total a comércios e serviços não essenciais até a próxima revisão.
“Sempre que necessário,
tomaremos medidas mais duras se assim for a referência do
Comitê de Saúde. E avançaremos no Plano São Paulo se o
comitê assim o referendar.
Nenhuma decisão do plano de
saúde do Governo de São Paulo é tomada por impulso político, vontade do Governador ou
pressão empresarial, econômica ou política. Quem determina todas as ações é a saúde”,
disse Doria.
A terceira atualização do
acompanhamento da pandemia

revelou indicadores satisfatórios de capacidade hospitalar e
de variação de casos de COVID-19 na maioria das áreas
das 17 DRSs, incluindo a capital e cinco sub-regiões da
Grande São Paulo. Esse desempenho decorre da robusta
ampliação de leitos conduzida
pelo Estado neste mês, mas as
variações semanais de internações e mortes ainda preocupam, o que deixa a maior parte
dos municípios na fase laranja
do plano.
Essa etapa prevê reabertura de imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio
de rua e shoppings centers em
horários restritos e com capacidade de atendimento presencial bastante reduzida. Bares,
restaurantes, salões de beleza
e academias continuam fechados ao público, mas podem funcionar em sistema de retirada
na porta, entrega por telefone
ou aplicativo ou atendimento
domiciliar.
O Estado também detectou
piora nos índices de cidades
como Campinas e Sorocaba,

por exemplo, mas os dados das
respectivas regiões não indicaram a necessidade de regressão
de etapa do Plano São Paulo
nos demais municípios do entorno. Porém, as prefeituras de
cidades com piora significativa
receberão uma nota técnica recomendando restrições locais.
“Os municípios têm autoridade e autonomia para, dentro
de sua região, seguir a flexibilização ou fazer um endurecimento. Esta autonomia vem
compartilhada da responsabilidade sobre os indicadores da
própria cidade”, disse o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele citou as Prefeituras de Jaguariúna e de Valinhos, ambas na região de Campinas e que adotaram medidas mais rígidas que
as da fase laranja até que os indicadores locais de saúde voltem a melhorar.
Comportamento da pandemia
Na média estadual dos últimos sete dias em relação ao
período anterior, houve redu-

ção na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para
COVID-19 de 69,1% para
66,5%, além de aumento na
média de vagas por cem mil
habitantes de 18,1 para 19,1.
Também na comparação entre os registros estaduais da semana atual com a anterior, as
médias de casos e internações
na comparação à semana anterior tiveram queda de 10% e
1% respectivamente. Entretanto, a taxa semanal de mortes
subiu 7% em relação ao mesmo período da última reclassificação.
“Quero continuar fazendo
um apelo à população do estado de São Paulo para que fique
em casa e respeite a quarentena. Volto a lembrar, estamos em
um período de quarentena, a
recomendação do Governo é
para que as pessoas permaneçam nas suas casas, exceto as
que precisam sair. E, ao sair,
usem máscaras, lavem constantemente as mãos e obedeçam
ao distanciamento social de
um metro e meio”, lembrou o
Governador.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Abono do PIS/Pasep 2020/2021
começa a ser pago no dia 30
O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2019
terá início no dia 30 e término
em 30 de junho de 2021, de
acordo com informações do
Ministério da Economia. Para os
trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de
Integração Social (PIS), a data de
pagamento é no mês do nascimento. Já para os funcionários
públicos, associados ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), é
o dígito final do número de inscrição do Pasep.
Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep é necessário

ter trabalhado formalmente por
pelo menos 30 dias em 2019,
com remuneração média de até
dois salários mínimos e estar
inscrito no PIS/Pasep há pelo
menos cinco anos e ter tido
seus dados informados corretamente pelo empregador na
Relação Anual de Informações
Sociais (Rais).
Neste ano, o abono traz uma
novidade. Os trabalhadores com
saques previstos para o ano de
2020 a partir de 30 de junho já
vão ter o dinheiro creditado na
conta, no caso correntistas da
Caixa Econômica Federal ou do
Banco do Brasil. Para os demais

participantes, o abono estará disponível a partir de 16 de julho.
Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os
nascidos entre janeiro e junho
terão o recurso disponível para
saque no próximo ano. Servidores públicos com o final de inscrição do Pasep de 0 a 4 também recebem este ano e as inscrições com o final de 5 a 9 ficam para 2021.
Quem não sacou o abono do
calendário 2019/2020 poderá
efetuar o saque agora no calendário 2020/2021 ou em até cinco anos, sem a necessidade de

determinação judicial, conforme estabelece o artigo 4º da
Resolução 838 do Codefat. Dessa forma, correntistas da Caixa
e do Banco do Brasil terão os
créditos em conta disponíveis
também a partir de 30 de junho
e os demais trabalhadores poderão fazer o saque a partir de 16
de julho.
O valor do abono salarial
será calculado na proporção
um doze avos (1/12) do salário mínimo vigente na data do
pagamento. No caso de falecimento do participante, herdeiros têm direito ao saque.
(Agencia Brasil)

Caixa libera consulta a saque
emergencial do FGTS em aplicativo
A Caixa liberou na sexta-feira (19) as consultas do valor e
da data do saque emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) de até R$ 1.045
por trabalhador. A consulta pode
ser feita no aplicativo do FGTS
e Internet Banking da Caixa.
A consulta no site
fgts.caixa.gov.br e na central
111, opção 2, foi liberada no último dia 15.
A partir de hoje, também é
possível informar que não deseja receber valor do saque. Segundo a Caixa, o trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque emergencial do
FGTS até 10 dias antes do início do seu calendário de crédito. Portanto, para os nascidos
em janeiro, os primeiros a receber o crédito (no dia 29 deste mês), já é possível fazer essa
solicitação.
No último dia 13, a Caixa
divulgou o calendário de pagamento, autorizado pela Medida
Provisória (MP) nº 946/2020. A
ação faz parte do conjunto de
medidas de enfrentamento aos

impactos causados aos trabalhadores pela pandemia de coronavírus.
Cerca de R$ 37,8 bilhões
serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. De acordo com a MP, o
valor do saque é de até R$ 1.045
por trabalhador, considerando a
soma dos saldos de todas as suas
contas do FGTS.
Calendário
O crédito dos valores do Saque Emergencial FGTS tem início em 29 de junho de 2020,
para os nascidos em janeiro, e
será realizado por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em
nome dos trabalhadores.
Contas digitais do tipo já vinham sendo utilizadas para o pagamento do auxílio emergencial relacionado à pandemia do
novo coronavírus, de R$ 600.
Com a MP 982/2020, o uso desse tipo de conta fica ampliado
também para o saque do FGTS e
o depósito de diversos benefícios sociais e emergenciais, in-

clusive pelos governos estaduais e municipais.
O cronograma de pagamento foi estabe lecido com base no
mês de nascimento do trabalhador e contém a data que corresponde ao crédito dos valores na conta poupança social
digital, quando os recursos poderão ser utilizados em transações eletrônicas, além da data
a partir de quando os recursos
estarão disponíveis para saque
em espécie ou transferência
para outras contas.
Formas de movimentação
A movimentação do valor do
saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por
meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo,
evitando o deslocamento das
pessoas até as agências.
Após o crédito dos valores
na conta poupança social digital,
será possível pagar boletos e
contas ou utilizar o cartão de
débito virtual e QR code para
fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros

estabelecimentos.
A partir da data de disponibilização dos recursos para saque
ou transferência, também de
acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os recursos para
contas em qualquer banco, sem
custos, ou realizar o saque em
espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas
lotéricas.
Cancelamento do crédito
automático
O trabalhador poderá indicar que não deseja receber o
saque emergencial do FGTS
até 10 dias antes do início do
seu calendário de crédito na
conta poupança social digital,
para que sua conta do FGTS não
seja debitada.
Caso o crédito dos valores
tenha sido feito na poupança
social digital do trabalhador e
essa conta não seja movimentada até 30 de novembro de
2020, os valores corrigidos
serão retornados à conta do
FGTS. (Agencia Brasil)

Atividade industrial começa
a melhorar desempenho
O desempenho da indústria
foi menos negativo em maio do
que em abril deste ano, mostra
Sondagem Industrial divulgada
na sexta-feira (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Segundo a CNI, os índices
que medem o desempenho da
indústria começam a se distanciar dos piores momentos da
crise provocada pelo novo coronavírus, embora a atividade
industrial ainda continue em
queda.
A pesquisa foi realizada entre 1º e 10 de junho com 1.859
empresas, sendo 724 pequenas,
663 médias e 472 grandes, e
mostra que o pessimismo se reduziu de forma significativa neste mês, e aparece de forma menos intensa e disseminada que

nos meses de abril e maio deste
ano. Já a produção e o emprego
sofreram novas quedas em maio,
na comparação com o mês anterior, ainda sob os efeitos da pandemia de covid-19. Mas a queda
é menor.
O índice de evolução da produção subiu de 26 pontos em
abril deste ano para 43,1 pontos
em maio. O fato de estar abaixo
de 50 pontos indica queda, e
quanto mais próximo de 50,
menor e menos disseminada é a
queda. Nessa metodologia, o índice varia de 0 a 100. Só há crescimento quando os dados aparecem acima de 50.
O número de empregados
atingiu 42 pontos no mês passado, ante 38,2 pontos no mês anterior. A capacidade instalada da
indústria cresceu 6 pontos per-

centuais entre os meses de abril
e maio, alcançando 55%. Apesar
do aumento, o percentual é o
segundo menor para toda a série
histórica, iniciada em 2011, e se
encontra 12 pontos percentuais
abaixo do nível registrado no
mesmo período de 2019. O índice de evolução dos estoques
ficou em 46,2 pontos, indicando significativa redução dos estoques.
Segundo a CNI, a pesquisa
revela ainda que os empresários
seguem projetando queda de demanda, exportações, compras de
matérias-primas e número de
empregados nos próximos seis
meses. Mas o sentimento de forte pessimismo, observado nos
dois meses anteriores, diminuiu
tanto em relação à sua disseminação quanto em intensidade.

Os setores de biocombustíveis, produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, e produtos farmoquímicos e farmacêuticos apresentaram aumento
de produção em maio. Também
são setores que apresentaram
evolução do número de empregados menos negativa que a dos
demais e Utilização da Capacidade Instalada (UCI) efetiva mais
próxima ao usual.
No outro extremo, acrescenta a CNI, os setores impressão e
reprodução de gravações, couros
e artefatos de couro, calçados e
suas partes, e vestuário e acessórios seguem com o pior desempenho, com quedas mais
acentuadas da produção e do número de empregados, além de
UCI efetiva distante do usual.
(Agencia Brasil)

Preço da gasolina e do diesel
vendidos nas refinarias aumenta
O preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras foi reajustado em 5% na
média a partir da sexta-feira
(19). O anúncio foi feito
pela companhia que também
divulgou aumento médio de
8% para o diesel vendido às
distribuidoras a partir dessas
refinarias.
Essa é a terceira vez que a
gasolina tem o preço reajustado
em junho. O primeiro foi no dia
1º e o segundo no dia 9. De
acordo com a Petrobras, o produto abastece, atualmente, cer-

ca de 60% dos veículos de passeio no Brasil.
Já o diesel tem a primeira
alta do mês. O anterior tinha sido
no dia 27 de maio. Segundo a
Petrobras, o consumo de diesel
automotivo se restringe basicamente ao setor agrícola e de
transporte rodoviário, setores de
extrema importância para a economia do país.
Acumulado
Com o aumento de 8%, que
representa R$ 0,12 por litro, o
preço médio do diesel da Petro-

bras para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,63 por litro.
No acumulado do ano, a redução
do preço é de 30,2%.
Na gasolina, o preço médio
da gasolina da Petrobras para as
distribuidoras passou a ser de R$
1,53 por litro, considerando a
alta de 5%, ou R$ 0,07 por litro
desta sexta-feira. No acumulado
do ano, o produto tem queda de
20,2% no preço.
Pelos dados da Petrobras,
em 2020, a gasolina teve 19 reajustes sendo 7 aumentos e 12
reduções de preços, enquanto

para o diesel foram 14, entre
eles, 3 elevações e 11 quedas de
preços.
“Os combustíveis derivados
de petróleo são commodities e
têm seus preços atrelados aos
mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente, para cima e para baixo. Por isso, a variação dos
preços nas refinarias e terminais é importante para que
possamos competir de forma
eficiente no mercado brasileiro”, informa a petroleira.
(Agencia Brasil)

Leilão de biodiesel da ANP negocia
mais de 70 milhões de litros
A Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás
Natural (ANP) negociou a venda de R$ 72,94 milhões de litros de biodiesel em seu 74º leilão do combustível, realizado

nesta semana. O preço médio de
negociação foi de R$ 3,803 por
litro e o valor total negociado
atingiu R$ 277,4 milhões.
O preço de negociação teve
um ágio médio de 2,97% em re-

lação à média ponderada dos preços máximos de referência regionais (R$ 3,694 por litro).
Os leilões de biodiesel visam
garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional,

devido à obrigatoriedade de sua
adição ao óleo diesel vendido ao
consumidor final. O 74º Leilão
garante abastecimento durante o
período de 22 a 30 de junho deste ano. (Agencia Brasil)
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Tipo sanguíneo e
genes estão ligados
à covid-19 grave,
mostra estudo
O tipo sanguíneo de uma pessoa e outros fatores genéticos
podem ter ligação com a gravidade de uma infecção pelo novo
coronavírus, de acordo com pesquisadores europeus que buscam mais pistas para explicar por que a covid-19 atinge algumas
pessoas tão mais duramente que outras.
As descobertas, publicadas no periódico científico The
New England Journal of Medicine na quarta-feira (17), levam
a crer que pessoas com sangue tipo A correm risco maior de
desenvolver sintomas mais intensos quando infectadas pelo
novo coronavírus.
No auge da epidemia na Europa, pesquisadores analisaram os
genes de mais de 4 mil pessoas em busca de variações que são
comuns naqueles que foram infectados pelo vírus e desenvolveram casos graves de covid-19.
Uma série de variantes em genes que estão envolvidos nas
reações imunológicas são mais comuns em pessoas com casos
graves de covid-19, descobriram os cientistas. Estes genes também estão envolvidos com uma proteína de superfície celular
chamada ACE2, que o coronavírus usa para ter acesso às células
do corpo e infectá-las.
Os pesquisadores, liderados pelos médicos Andre Franke,
da Universidade Christian-Albrecht de Kiel, na Alemanha, e
Tom Karlsen, do Hospital Universidade de Oslo, na Noruega, também descobriram uma relação entre a gravidade da
covid-19 e o tipo sanguíneo. O risco de casos graves de covid-19 é 45% maior para pessoas com sangue tipo A do que
pessoas com outros tipos sanguíneos, e parece ser 35%
menor para pessoas com sangue tipo O.
“As descobertas oferecem pistas específicas sobre os
processos de doenças que podem acontecer na covid-19 grave”, disse Karlsen à Reuters por e-mail, observando que pesquisas adicionais são necessárias antes de as informações
se tornarem úteis.
“A esperança é que esta e outras descobertas apontem o caminho para uma compreensão mais abrangente da biologia da
covid-19”, escreveu Francis Collins, diretor dos institutos nacionais de Saúde dos Estados Unidos e especialista em genética,
em seu blog na quinta-feira (18).
“Elas também sugerem que um exame genético e o tipo sanguíneo de uma pessoa podem fornecer ferramentas úteis para
identificar aqueles que podem correr mais risco de uma doença
grave”. (Agencia Brasil)

Chile endurece
sanções contra quem
descumprir quarentena
Um projeto de lei promulgado pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera, endurece penas aplicadas a pessoas que descumprirem as medidas sanitárias adotadas no país para evitar a disseminação do novo coronavírus. De acordo com a lei, promulgada
ontem (18), há agravante para quem organizar festas ou eventos
com aglomerações e para quem descumprir o isolamento, mesmo sabendo que pode contagiar outras pessoas.
Piñera disse que “a grande maioria dos chilenos cumpre rigorosa e responsavelmente as medidas preventivas e o respeito
às quarentenas. Mas também sabemos que existe um grupo importante de pessoas muito irresponsáveis e muito egoístas que
não cumprem a medida de quarentena.”
Jorge Abbott, procurador-geral do Ministério Público do
Chile, afirmou que as autoridades do país serão implacáveis na
aplicação das penas e reiterou que quem tiver aproveitado a crise
para benefício próprio será duramente punido.
“Para mim, provavelmente os dois comportamentos mais graves são daqueles que, sabendo que estão infectados, saem de casa
e, por outro lado, daqueles empresários que lucram com a violação desse tipo de medida”, afirmou Abbott.
O procurador-geral citou os empregadores que, contrariando as regras de isolamento, forçam seus empregados a continuarem trabalhando, usando autorizações falsas e burlando a lei de
proteção ao emprego. No Chile, o governo restringiu as saídas
semanais a apenas duas, ou seja, os cidadãos chilenos só podem
sair de casa dois dias por semana, para realizar ações essenciais.
A iniciativa altera o Artigo 318 do Código Penal chileno,
com o objetivo de aumentar as sanções para aqueles que colocam em risco a saúde pública em tempos de catástrofe, epidemia ou contágio.
O subsecretário do Interior, Juan Francisco Galli, afirmou
que o projeto traz uma inovação ao permitir que penas de prisão possam ser revertidas em prestação de serviços comunitários, para aqueles que cometeram delitos pela primeira vez.
Galli disse ainda que a lei não apenas amplia as penas, mas
também traz punições para situações específicas. Para quem
organize eventos massivos, por exemplo, a pena pode chegar
a cinco anos de prisão.
Até o momento, cerca de 6 mil chilenos foram detidos por
cometer delitos contra a saúde pública, com penas de até 61 dias
de detenção, informou Galli. O subsecretário acredita que, com
o endurecimento das sanções, a maioria da população chilena
“entendeu a mensagem e está ficando em casa”. “No entanto, para
quem não entendeu, tem que haver uma penalidade efetiva”, acrescentou. (Agencia Brasil)
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Municípios e CGU destacam a
transparência para a boa governança
Bolsonaro destaca
ações do governo
na última semana
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, usou as redes
sociais logo no início da manhã
da sexta-feira (19) para destacar
ações do governo por meio de
vários ministérios. Uma delas foi
pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a 63, 5 milhões
de pessoas. O valor pago já totaliza R$ 81,3 bilhões.
Bolsonaro também ressaltou a liberação pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de R$ 502 milhões aos 26
estados e ao Distrito Federal
para compra de equipamentos,
novas tecnologias, viaturas e
capacitação dos profissionais
de segurança pública. “Mais
R$ 755 milhões serão repassados até o final deste ano, totalizando R$ 1,2 bilhão. O valor será o maior já repassado
pela pasta às forças de segurança pública locais”, disse.
Rodovias
O presidente lembrou ainda ações de apoio aos caminhoneiros durante a pandemia
como a realização de testes rápidos para Covid-19 e distribuição de kits com máscara
reutilizável. Em Belo Horizonte (MG) o material está sendo
distribuído por meio de uma
parceria com empresa concessionária, Polícia Militar e
SEST/SENAT.
Outro ponto comemorado
foi o início das obras de duplicação de 40,34 km na BR-116/
BA. “Esta é uma das principais

rodovias brasileiras e um dos
mais importantes eixos de ligação entre municípios do Noroeste baiano”, afirmou.
Apreensão de drogas também entrou no balanço. Jair
Bolsonaro afirma que esta semana, nas BRs do Paraná, foram apreendidos mais de 1.1 kg
de maconha, em diversas ocorrências. Outras 3,5 toneladas
de drogas também foram apreendidas em menos de quatro
horas no Mato Grosso do Sul
(MS). “Na quinta-feira (18)
entre 9h e 13h, quatro ocorrências resultaram na apreensão de
3.541kg de maconha e skunk”,
ressaltou.
Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional o destaque foi a
retomada da construção de
mais de 729 moradias populares nos estados de São
Paulo e no Amazonas. A iniciativa também deve gerar cerca de 2,6 mil empregos.
O presidente conclui as publicações com um destaque sobre as investigações sobre
fraudes na saúde durante pandemia já atinge governos de
mais de 7 estados e valor investigado chega a R$ 1,07 bilhão. As operações, que envolvem a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União, já
identificaram irregularidades
na Saúde em cidades de Pernambuco, Rio de Janeiro, Acre,
Rondônia, Pará, Maranhão e
Amazonas. (Agencia Brasil)

Alexandre de Moraes
prorroga prisão da
ativista Sara Winter
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes prorrogou na sexta-feira (19) por mais cinco
dias a prisão da ativista Sara
Fernanda Geromini, conhecida
como Sara Winter. Ela está
custodiada no presídio feminino do Distrito Federal.
Na segunda-feira (15), Sara
foi presa pela Polícia Federal
(PF) por determinação do ministro e a pedido da Procuradoria-Geral da República
(PGR) na investigação que apura ataques a instituições, como
pedidos de intervenção militar
e o fechamento do Congresso
e do Supremo.
A ativista já foi denunciada pela Procuradoria da República no Distrito Federal
pelos crimes de injúria e ameaça ao ministro. A denúncia
foi enviada à 15ª Vara Federal de Brasília.

Na quinta-feira (18), a ministra Cármen Lúcia, do STF, negou
um pedido de liberdade feito
pela defesa de Sara Winter.
Segundo a defesa, houve abuso de poder e ilegalidade na decretação da prisão. Para os advogados, Sara é vítima de perseguição política.
“Se pessoas condenadas por
tráfico de drogas podem ser beneficiadas por HC [habeas corpus] para ficarem em prisão domiciliar com seus filhos menores, qual o motivo a ora paciente deverá, duplamente, permanecer encarcerada, se não cometeu crime algum, não é condenada, não é autoridade com foro
de prerrogativa, e possui um filho de 5 anos de idade?”, questionou a defesa no STF.
Sara Winter é líder do grupo
300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. (Agencia Brasil)

A transparência sobre os atos
de gestão é a premissa básica
para a boa atuação de um governo, uma vez que, por meio dela,
o cidadão tem melhores condições de verificar a boa aplicação de recursos públicos. Tal
necessidade fica ainda mais evidente em meio à flexibilização
de regras adotada como forma
de dar celeridade às medidas
de combate à pandemia. A avaliação foi manifestada por autoridades e especialistas que
participaram na sexta-feira
(19) de um seminário virtual
organizado pela Confederação
Nacional dos Municípios
(CNM) e pela ControladoriaGeral da União (CGU).
“Precisamos da formação de
uma cultura de transparência,
integridade e compliance, para
que cheguemos à boa governança [administração dos recursos
sociais e econômicos, visando o
desenvolvimento, e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e
cumprir funções]”, disse, logo
ao abrir sua fala, a consultora
jurídica da CNM Elena Garrido.
De acordo com a especialista, com a chegada do novo coronavírus (covid-19) ao Brasil,
uma série de regras acabaram

sendo flexibilizadas, de forma a
dar melhores condições para
que o poder público se movimente, de forma rápida, para lidar com a situação.
“Algumas das regras foram
flexibilizadas de forma mais arrochada, o que é até bem-vindo.
Mas uma coisa é intocável na
legislação: a obrigação em ser
transparente. Não há uma situação sequer onde não haja a obrigatoriedade em ser transparente. Tudo tem de ficar claramente à disposição do público. Até
porque foi graças à transparência é que conseguimos os avanços que tivemos no combate à
corrupção”, argumentou.
Participação popular
Elena Garrido, no entanto,
chama atenção para um fator de
extrema importância, que é
fazer com que a transparência
seja eficiente no sentido de
estimular a população a participar desse processo, de forma
a usar seu tempo livre para verificar a correta aplicação de recursos públicos.
“A população em geral deixa
de fazer esse trabalho de acompanhamento porque aquilo que
foi disponibilizado a ela, o foi
de forma incompreensível. O

cidadão não consegue entender
as informações que foram disponibilizadas. Por isso precisamos não só disponibilizar tudo,
mas fazê-lo em uma linguagem
que todos brasileiros sejam capazes de entender; de saber o que
efetivamente foi feito [pelo gestor público]”, disse ao defender
que essa transparência comece
pelos próprios órgãos de controle, “pensando em formas
como o povo pode ajudar nesse
processo”.
Segundo ela, há muito o que
avançar para que “cada gestor se
dê conta de que a transparência
é algo inerente ao exercício do
mandato, e que há obrigatoriedade, por parte dele, em detalhar
os feitos e a forma como a coisa foi feita”.
De acordo com a secretária
de Transparência e Prevenção da
Corrupção da CGU, Cláudia
Taya, em meio às situações
emergenciais e de calamidades
públicas decorrentes da covid19, “as decisões precisam ser
rápidas e céleres, mas sem que
sirvam de espaço para práticas de
corrupção”.
“Nesse sentido, a transparência e a integridade fazem parte
dos princípios da governança.
Temos de trazer o cidadão como

aliado para essa construção, por
meio de canais de denúncias e
por onde for possível”, disse a
secretária.
Na avaliação do ministro do
Tribunal de Contas da União
(TCU) Augusto Nardes, a covid19 fez com que os municípios
entendessem de forma mais clara a importância dos planejamentos estratégicos para os gestores públicos. “A pandemia confirmou que estados mais preparados e organizados têm problemas, mas menores do que aqueles menos preparados e organizados”, disse.
Unificação das eleições
Augusto Nardes avaliou que
a pandemia pode representar, inclusive, uma oportunidade de o
país unificar as eleições municipais com as estaduais e a presidencial.
“Em termos de planejamento estratégico, isso facilitaria
unificarmos as eleições, sincronizando estados, municípios e
União em questões como as de
saúde. Talvez seja o momento
ideal para fazermos isso”, disse
o ministro do TCU. “Mas essa é
uma decisão a ser feita pelo Congresso Nacional”, ponderou.
(Agencia Brasil)

São Paulo vai fazer 233,7 mil
testes de coronavírus em
população vulnerável
Em mais uma etapa da ampliação de testes para diagnóstico do
novo coronavírus (covid-19), o
governo de São Paulo anunciou,
na sexta-feira (19), que vai testar
233,7 mil pessoas de populações
mais vulneráveis do estado - indígenas, quilombolas, moradores de
comunidades carentes e idosos
moradores de abrigos -, servidores públicos de serviços considerados essenciais e profissionais
do sistema penitenciário.
“A população mais vulnerável é o alvo do momento da infecção [por coronavírus]. Ela [a
pandemia] está na periferia, onde
está a população mais desassistida. E isso deve aumentar”, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.
Em março, a porcentagem de
ocorrências da covid-19 na população mais vulnerável do estado era de 18,4%. Em maio, passou para 28,5%. “A epidemia se
expandiu da região central para

a região periférica, e atingiu as
mais vulneráveis. E é lá que está
o problema”, disse Covas.
O aumento de testagem no
estado será coordenado pelo Instituto Butantan, em parceria com
outras secretarias do estado e
com o Centro Paula Souza (autarquia do governo do estado de
São Paulo que administra as 220
Escolas Técnicas e as 66 Faculdades de Tecnologia do estado).
Segundo o diretor do Instituto Butantan, serão feitos testes
sorológicos, os chamados testes
rápidos, do tipo IgM/IgG, para
identificar se a pessoa já teve
contato com o vírus e se desenvolveu anticorpos. Para as pessoas que apresentam sintomas ou
tiveram contato com pacientes
confirmados para covid-19 o exame indicado é o de RT-PCR, que
aponta a presença do material
genético (RNA) do vírus.
Essa etapa de testagem ampliada no estado teve início em

maio, com integrantes da Segurança Pública da capital. E o governo já começou a testar funcionários Fundação Casa, além
de 2,5 mil pessoas da penitenciária de Sorocaba. Também estão
sendo feitos exames em servidores do Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto e do Samu de
São Paulo, além de policiais do
interior do estado.
Indígenas
Nesta semana, foi iniciada a
testagem na população indígena da
Aldeia Filhos Dessa Terra, em
Guarulhos, na Grande São Paulo.
No local, um caso positivo foi
confirmado. Também será realizada testagem piloto em 18 casas de
longa permanência para idosos na
cidade de Francisco Morato.
A aplicação de exames em
comunidades periféricas teve
início em São Remo, no bairro
do Rio Pequeno, na zona oeste
da capital. “[Os testes estão sen-

do feitos] Principalmente nas
comunidades periféricas dos
grandes centros urbanos. Iniciamos o estudo piloto na comunidade de São Remo”, disse Dimas
Covas, acrescentando que na
comunidade já ocorreram quatro
óbitos por coronavírus.
Entre os 71,3 mil integrantes da segurança pública e seus
familiares que já foram testados
na capital, a prevalência do coronavírus encontrada foi em torno de 18%. “Isso é ter a parte
mais alta da curva de infectados.
O que ocorre na população é
sempre abaixo do que ocorre na
polícia ou na população de saúde [que estão na linha de frente
do combate ao coronavírus]”,
informou Dimas Covas.
Já no interior, a velocidade da
pandemia mostrou um comportamento diferente. Apenas 5% do
total de policiais testados no interior já foram infectados pelo
vírus. (Agencia Brasil)
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2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
(OLDQH GD &DPDUD /HLWH )HUUHLUD QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 DRV TXH R SUHVHQWH HGLWDO YLUHP RX GHOH
FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D ,17(5',d2 GH ',5&(
'25,$ '85$==2 &3)  GHFODUDQGRR D  DEVROXWDPHQWH LQFDSD] GH H[HUFHU SHVVRDOPHQWH RV
DWRVGDYLGDFLYLOHQRPHDGR D FRPR&85$'25 $ HPFDUiWHU'(),1,7,92R D 6U D 5,&$5'2'25,$'85$==2
2SUHVHQWHHGLWDOVHUiSXEOLFDGRSRUWUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH H
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  '(1,6( &$9$/&$17(
)257(60$57,16QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D.DWLD/LOLDQH.ROKRVHUFRPLQVFULomRQR&3)0)
QH5*Q66363TXH0DULD$X[LOLDGRUDGRV6DQWRV%UXPFRPLQVFULomRQR
&3)0) Q  H 5* Q  66363 DIRURX R LQFLGHQWH SURFHVVXDO Q 
 REMHWLYDQGR D GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD HPSUHVD 0$&$'Æ0,$
5(67$85$17(/7'$0(LQVFULWDQR&13-0)QPRWLYDGDSHORQmRSDJDPHQWRGDV
GtYLGDV SURYHQLHQWHV GD $omR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO Q  (VWDQGR
D5HTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDTXHQRSUD]RGH 48,1=( GLDVDIOXLU
DSyVRV 9,17( GLDVVXSUDDSUHVHQWHPDQLIHVWDomRHSURYDVFDEtYHLVVRESHQDGHVHUHPWLGRVYHUGDGHLURV
RV IDWRV DUWLFXODGRV 1mR KDYHQGR PDQLIHVWDomR D 5HTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD 5(9(/ FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO SDUD GHIHVD GH VHXV LQWHUHVVHV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPD GD /HL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6  352&(662 1   2 $  00 -XL] D  GH
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QD IRUPD GD /HL HWF (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U &pVDU
$XJXVWR9LHLUD0DFHGR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD-HIHUVRQ&DPSRV
.UHQXV &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU &UX] $]XO GH 6mR
3DXOR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
(VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV
HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR
R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

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

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $/(;$1'5( %$7,67$ $/9(6
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R $1'5e/8,=)5(,7$6&25$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPD
DomRGH'HVSHMR3RU)DOWDGH3DJDPHQWR&XPXODGR&RP&REUDQoDSRUSDUWHGH9DOEXUJD:HLJHUW0DLHUREMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   UHIHUHQWH DR &RQWUDWR GH /RFDomR GH LPyYHO QmR UHVLGHQFLDO VLWXDGR
QD 5XD -RmR GH &DVWUR )UDJRVR Q  VDOD  EDLUUR 6RFRUUR &DSLWDO63 (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR
H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH
QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR
FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
DRVGHDEULOGHH
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IRL SURSRVWD XPD DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH 6HVS 6RFLHGDGH (GXFDFLRQDO 6mR 3DXOR DOHJDQGR HP VtQWHVH
REMHWLYDQGR D FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV(GXFDFLRQDLVWHQGRFRPRREMHWRR&XUVR6XSHULRUGH(QJHQKDULD&LYLO(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomR
SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D GLYLGD
RXRSRQKD(PEDUJRV0RQLWyULRVVRESHQDGHFRQYHUVmRGRPDQGDGRPRQLWyULRHPPDQGDGRH[HFXWLYRSURVVHJXLQGR
QRV WHUPRV GR DUWLJR  H VHJXLQWHV GR &3& 1mR VHQGR HIHWXDGR R SDJDPHQWR QHP DSUHVHQWDGR RV HPEDUJRV
PRQLWyULRV R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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HPGLDVDIOXLURVGLDVVXSUDFRQWHVWHDDomR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUpVHUiFRQVLGHUDGDUHYHO
FDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,  6DQWR $PDUR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  $/(;$1'5( %$7,67$ $/9(6
QD IRUPD GD /HL HWF )$=6$%(5D R 2%7/$;( ,,$32,2$'0,1,675$7,92/7'$(33&13-
 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH 0RQLWyULD SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ REMHWLYDQGR FREUDQoD GHFRUUHQWH
GD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWR
H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH
SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV HIHWXH R SDJDPHQWR GD TXDQWLD HVSHFLILFDGD QD LQLFLDO QR YDORU GH 5 
DJRVWR GH   GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD EHP FRPR GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV FRUUHVSRQGHQWHV j  GR YDORU
GD FDXVD RX DSUHVHQWH HPEDUJRV DR PDQGDGR PRQLWyULR QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR &3& 1mR KDYHQGR UHVSRVWD
R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH
H
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 2 00 -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD GD )DPtOLD H 6XFHVV}HV GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR
GH6mR3DXOR'U+RPHUR0DLRQQDIRUPDGD/HLHWF )$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPRXGHOH
FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  32672 ,662 -8/*2 352&('(17( R
SHGLGRSDUDGHFUHWDUDLQWHUGLomRGH<RODQGD6SHUD5*Q&3)0)QSDUDWRGRV
RVDWRVGDYLGDFLYLOQRPHDQGROKHFRPRFXUDGRUR6U0DUFR$QWRQLR3DOHUPR5*Q&3)0)Q
(67$6(17(1d$6(59,5È&202(',7$/SXEOLFDGRRGLVSRVLWLYRGHODSHODLPSUHQVDORFDO
HSHORyUJmRRILFLDOSRUWUrVYH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL 1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH H

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD
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FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 DEULOGH (VWDQGR
DVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHP
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)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVH
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LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

Lembre sempre de lavar as mãos
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CNPJ nº 43.821.164/0001-92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Balanço Patrimonial - Sintético (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados - Sintético (Em MR$)
Ativo
Circulante
Não Circulante
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2019
101.492
49.104
150.596
2019
61.331
4.403
84.862
150.596

2018
91.243
50.619
141.862
2018
43.215
10.397
88.250
141.862

Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Resultado Financeiro Líquido
Resultado Antes dos Impostos
Lucro Líquido do Exercício

2019
227.538
43.860
(1.226)
22.949
16.184
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BAERLOCHER DO BRASIL S.A.

2018
211.330
45.086
(648)
24.161
17.378

Juarez da Silva Costa - Diretor-Presidente
Sueli Aparecida Sant´Ana Nunes - TC CRC 1SP206089/O-3

As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório do Auditor Independente encontram-se na sede da Sociedade.

A
INSTITUTO TELLUS
Demonstração do Resultado
NE
2019
2018
C.N.P.J./M.F. nº 12.321.608/0001-05 | Sem Fins Lucrativos
Receitas sem Restrições
832.711
203.823
Rua Pamplona, 1005 Conj 21A Andar 2 Edifício Ruth Cardoso - Jardim Paulista - São Paulo - SP
$OA¼ÊES0ESSOA*URÁDICA
51.862
$OA¼ÊES0ESSOA&ÁSICA
34.500
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais - centavos suprimidos)
$OA¼ÊES
0ARCERIA

Balanço Patrimonial
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
NE
2019
2018
Receitas Financeiras


Ativo / Circulante
12.369.326 10.978.197 1. Das Atividades Operacionais:
2019
2018 2ECEITAS$IVERSAS
41.001

Caixa E Equivalentes De Caixa
3 8.374.834 4.241.052 3UPER¶VIT$½lCITDO%XERCÁCIO
1.475.766 3.338.716 2ECEITASCTRABALHOSDEVOLUNT¶RIOS 3.h
5.000
5.000
Caixa
1.000
1.000   $EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
 128.232 Receitas com gratuidades
25.653
Bancos Recursos Livres
  Ajuste na depreciação do exercicio anterior

- Receitas com Restrições (Projetos) 19.176.865 16.878.827
Bancos Recursos Terceiros

 Provisão para contingências

5.544.543 
Aplicação Financeiras Recursos Livres 
 3UPER¶VIT$½lCIT DO%XERCÁCIO!JUSTADO 1.690.694 3.466.948 Prestação de serviços (Restrição)
Prestação de serviços a diferir
(5.544.543)
Aplicação Financeiras Recursos Terceiros

 Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC
2.742.654 2.047.251 Prestação de serviços diferidos

Outros Ativos Circulantes
3.994.492 6.737.146 !UMENTO 2EDU¼»ODE#ONTASA2ECEBER
  $OA¼ÊES0ARCERIAS
 2.303.668
#ONTASA2ECEBER
4   (Aumento) Adiantamentos
16.164
15.225 3UBVEN¼AO 6AI,AB
 1.635.251
Adiantamentos
1.030
 (Aumento) Impostos a Compensar
(1.631)
(310) 3UBVEN¼AO -TPAR
23.222
Impostos a Compensar
4.453
2.822 !UMENTO $ESPESAS!NTECIPADAS
(5.234)
 3UBVEN¼AO 0LAT3ERVI¼OE'EST»O

$ESPESAS!NTECIPADAS

 Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC
(114.405) (4.217.260) 3UBVEN¼AO 2EDE"EM%STAR
323.884
Não Circulante
699.146
676.035 !UMENTO2EDU¼»O DE3AL¶RIOSE%NCARGOS
(18.631)
 (-)Deduções das Receitas de Serviços (513.523) (562.208)
Imobilizado
5
699.090
675.979 !UMENTO2EDU¼»O /BRIGA¼ÊES4RIBUTARIAS
  )MPOSTOS)NCIDENTES)33E#OlNS
(513.523) (562.208)
)MOBILIZADO

 Aumento (Redução) em Fornecedores

 Receita Liquida
10 19.496.053 16.520.442
  $EPRECIA¼ÊES!CUMULADAS

283.101 Aumento (Redução) Projetos a Executar
664.468 (3.428.824) Despesas Operacionais
(18.020.287) (13.181.726)
Intangível
5
56
56 Aumento (Redução) Bens doados
(312)
 Pessoal
11 

Total do Ativo
13.068.472 11.654.232 Aumento (Redução) em
Serviços tomados de terceiros
12  
(882.646)  Viagens
Passivo / Circulante
4.017.226 3.248.985 2ECEITA$IFERIDA 0ROJETOSA%XECUTAR
(1.202.321) 
4.318.943 1.296.940 Ocupação
3AL¶RIOSE%NCARGOS3OCIAIS
6

 Total das Atividades Operacionais
(424.821) (335.318)
(185.161) (392.743) Veículos
/BRIGA¼ÊES4RIBUT¶RIAS

52.685 2. Atividades de Investimentos:

(140.668)
  Administrativa
Fornecedores
121.664
 !QUISI¼ÊESDE!TIVO)MOBILIZADO
13  (1.004.163)

412 -ARKETING$ESENVOLVIMENTODE0ARCERIAS14
Projetos a executar
7  3.118.033 "AIXASDE!TIVO)MOBILIZADO
 
Bens doados

 (Diminuição)/Aumento - Caixa e Equivalente 4.133.782 904.197 4RIBUTARIAS

(48.518)
Não Circulante
1.039.823 1.869.590 Saldo de Caixa e Equivalente
Financeiras


4.241.052 3.336.855 Assistencia social
Projetos a executar
7
986.944 1.869.590 Caixa Equivalente no início do exercício
(130.000)
 4.241.052 -ATERIALDELABORATÆRIO
#ONTINGENCIAlSCAL
8

- #AIXA%QUIVALENTENOlNALDOEXERCÁCIO
(260)
Patrimônio Líquido
9 8.011.423 6.535.657 (Diminuição)/Aumento - Caixa e Equivalente   4RABALHOSDEVOLUNT¶RIOS
3.h
(5.000)
(5.000)
0ATRIMÇNIO3OCIAL
 
$ESPESASCOMGRATUIDADES
(25.653)
Superavt Acumulado do Exercício
  Fundação Faculdade Medicina
58.228
- $ESPESASEXERCÁCIOSANTERIORES
126

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 13.068.472 11.654.232 Bernard Van Leer Foudation

 3UPERAVIT$½lCIT ,IQUIDODO%XERCÁCIO 1.475.766 3.338.716
5NIBANCO 0ROJETOS
(4.484)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
AMBEV
- 1.301.461
1. Contexto Operacional: O Instituto Tellus, doravante denominado INBEV

Superavit
)NSTITUTO ½UMAASSOCIA¼»OSEMlNSLUCRATIVOS SUPRAPARTID¶RIA  Novartis Fundation

Patrimônio $½lCIT DO Patrimônio
COM lNALIDADE PËBLICA  FUNDADA EM   SOB O #.0* Associação Samaritano
240.000
Exercício
Social
Líquido
   QUE SE REGER¶ POR %STATUTO E PELA LEGISLA- Instituto Inspirare
 Saldo em 31/12/2017
788.223 2.408.718 3.196.941
¼»OAPLIC¶VELESEUOBJETOSOCIALCONSISTEEMIDENTIlCAR APOIAR  Projeto MTPAR
85.331 Incorporação em
divulgar, criar e implementar soluções inovadoras no Governo e Instituto Cyrella
52.204 0ATRIMÇNIO3OCIAL
 
na Política, em todas as suas esferas de atuação, aproximar a Transportes Imediato Ltda
 Superavit em 2018
-  3.338.716
SOCIEDADE CIVIL DA POLÁTICA  BEM COMO  AUXILIAR NA FORMA¼»O DE Associação Congregação de Santa Catarina
15.000 Saldo em 31/12/2018
3.196.941 3.338.716 6.535.657
LÁDERES E GESTORES PËBLICOS  EFETIVAMENTE COMPROMETIDOS COM O Avilan Transportes e Logística Ltda
 Incorporação em
desenvolvimento nacional, capazes de construir um Estado mais Operalog da Amazonia Transportes Ltda
3.231 0ATRIMÇNIO3OCIAL
 
DIN·MICO ElCIENTE INOVADORETRANSPARENTE2. Apresentação das Bahia Xpress Organizações Logística Ltda
 3UPERAVITEM
-  1.475.766
demonstrações contábeis: Base de apresentação das demonstra- #ENTRODE%STUDOSDE,IDERAN¼A0ËBLICA
1.008 Saldo em 31/12/2019
6.535.657 1.475.766 8.011.423
¼ÊES CONT¶BEIS $ECLARA¼»O DE CONFORMIDADE As demonstrações
3.981.990 6.715.345
CONT¶BEIS DA %NTIDADE  lNDAS EM  E DE   FORAM 5. Imobilizado e Intangível
2019
2018
PREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RA- )MOBILIZADO
Tx.Depr. Anual
Custo
Depr Ac
Liquído
Liquído
SILAPLIC¶VEISASENTIDADESSEMlNALIDADEDELUCROS CONSIDERANDO -¶QUINASE%QUIPAMENTOS
10%

(14.123)

45.613
A.ORMA"RASILEIRADE#ONTABILIDADE."# 4' APROVADAPELA -ÆVEISE5TENSÁLIOS
10%
218.282



2ESOLU¼»ODO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE#&# E %QUIPAMENTOS0ROC$ADOS
20%




Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução -¶QUINASE%QUIPAMENTOS$OADOS
10%
3.122
(364)


#&# N  2  BEM COMO PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS 4/4!,)-/"),):!$/
1.054.966
(355.959)
699.007
675.889
PELO #OMIT¾ DE 0RONUNCIAMENTOS #ONT¶BEIS #0#  E APROVADOS Intangível
Custo
Amort Ac
Liquído
Liquído
PELO#&#!SDEMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESN»OEST»O Softwares
20%
105
(22)
83

SENDO APRESENTADAS  POIS N»O H¶ VALORES A SEREM APRESENTADOS Marcas e Patentes
56
56
56
SOBREESSECONCEITO OUSEJA ADEMONSTRA¼»ODORESULTADO½IGUAL TOTAL INTANGÍVEL
161
(22)
139
146
AORESULTADOABRANGENTETOTAL"ASEDEMENSURA¼»O As demons- 6. Salários e encargos sociais
2019
2018 6. Continuação
2019
2018
TRA¼ÊESCONT¶BEISFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO Provisão de Férias e Encargos

 Pis s/ Folha de Pagamento

-OEDAFUNCIONALEMOEDADEAPRESENTA¼»O A moeda funcional da Inss a Recolher
11.081
40.270
58.901
Entidade é o Real (R$). Todos os valores apresentados nestas deMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS EST»O EXPRESSOS EM REAIS  EXCETO QUANDO 7. Projetos a Executar
Projeto
Apoiador
2019
2018
indicado de outra forma. 5SO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS As
3ECRETARIADE%STADODA3AËDE


PREPARA¼ÊESDASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISEST»ODEACORDOCOMAS 3AËDEEM!CAO 3%3

PR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILAPLIC¶VEISAENTIDADESSEM Plataforma Serviço de Gestão 3ECRETARIADO$ESENVOLVIMENTO3OCIAL
3ECRETARIADO$ESENVOLVIMENTO3OCIAL

lNALIDADEDELUCROS EEXIGEMQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMEN- Rede Bem Estar
AB INBEV Foundation
486.631
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas !MBEV "63
3ECRETARIADO$ESENVOLVIMENTO3OCIAL

CONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASE Boas Praticas
)NSTITUTO"ETTY!*ACOB,AFER

despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. SAPS
RocheQuímicos e Farmacêuticos S.A

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. SAPS
0ROJETO6AILAB)))
#%!0
&UNDOESTADUALDOS$IREITOSDA#RIAN¼AEDO!DOLESCENTE

2.801
2EVISÊES COM RELA¼»O A ESTIMATIVAS CONT¶BEIS S»O RECONHECIDAS
#/.$%#!

161.015
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 0ROJETO6AILAB
Transportes Imediato Ltda
13.642
30.013
PERÁODOSFUTUROSAFETADOS.»OH¶INFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOS Pnatrans
AMBEV
514.286
CRÁTICOS REFERENTES ¹S POLÁTICASCONT¶BEIS ADOTADASQUEAPRESEN- Pnatrans
4AMBOROEDUCACIONAL3!

TAM EFEITOS SOBRE OS VALORES RECONHECIDOS NAS DEMONSTRA¼ÊES TAMBORO
)TAË5NIBANCO3!

CONT¶BEIS3. Principais práticas contábeis: !SPRINCIPAISPR¶TI- BBA II
)NSTITUTO5NIBANCO

CAS CONT¶BEIS DESCRITAS EM DETALHES ABAIXO T¾M SIDO APLICADAS Faz Sentido VI
Inova
Escola
&UNDA¼»O4ELEFÇNICA

de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas
AMBEV
158.333
DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS A )NSTRUMENTOS lNANCEIROS Ativos !MBEV "63
Associação Congregação de Santa Catarina
50.000
lNANCEIROS N»O DERIVATIVOS A Entidade reconhece os emprés- Faz Sentido
Fadel Transportes e Logistica Ltda

TIMOS E RECEBÁVEIS E OS DEPÆSITOS INICIALMENTE NA DATA EM QUE Pnatrans
Instituto Inspirare
42.222
FORAM ORIGINADOS 4ODOS OS OUTROS ATIVOS E PASSIVOS lNANCEIROS Faz Sentido IV
Instituto Cyrella
34.803
são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Projeto - Cyrella
Log20 Logística S/A
18.848
Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do Pnatrans
!MBEV
"63
#ENTRODE%STUDOSDE,IDERAN¼A0ËBLICA
15.558
INSTRUMENTO ! %NTIDADE TEM SEUS ATIVOS E PASSIVOS lNANCEIROS
Vitorialog Transportes e Prestação de serviços

não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. Pnatrans
Taipastur Transportes Turisticos Ltda

!TIVOSlNANCEIROSREGISTRADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTA- Pnatrans
,OGBEV'EST»O,OGÁSTICA,TDA

DO5MATIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOPELOVALORJUSTOPORMEIODO Pnatrans
Operalog da Amazonia Transportes Ltda
3.231
RESULTADOCASOSEJACLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»OE Pnatrans
Avilan Transportes e Logística Ltda
3.123
seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os Pnatrans
Cooperativa de Transportes de Cargas do Estado de SC
2.316
ATIVOSlNANCEIROSS»ODESIGNADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORE- Pnatrans
2.316
Pnatrans
Bahia
Xpress
Organizações
Logística
Ltda
sultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões
4.769.445
4.987.622
DECOMPRAEVENDABASEADASEMSEUSVALORESJUSTOSDEACORDOCOM
a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da 0ROVIS»OPARACONTING¾NCIAS#ONTING¾NCIASlSCAIS%M O)NSTITUTO4ELLUSTEVECONTRASILAVRADOSPELA-UNICI%NTIDADE/SCUSTOSDATRANSA¼»O APÆSORECONHECIMENTOINICIAL  PALIDADEDE3»O0AULOAUTOSDEINFRA¼»OPARACOBRAN¼ADE)33EMULTASREFERENTESAOPERA¼ÊESDEA COMBASE
S»ORECONHECIDOSNORESULTADOCOMOINCORRIDOS!TIVOSlNANCEIROS NOSSEGUINTESOBJETOS
Valor Cau- Valor atualizado Prognóstico de
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo
Descrição do caso
sa R$
12/2019 R$
perda
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconheci- item Nº do Processo
prejudicado,
das no resultado do exercício. 0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS
1  
$IFEREN¼AFATURAMENTOX.& E
 
- pois valor foi pago
/SPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADE
2  
$IFEREN¼AFATURAMENTOX.& EAE
 
 
possível
negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições
Multa
não
emissão
NF-e
(notas
não
emitidas
CONTRATUAISDOINSTRUMENTO!%NTIDADEBAIXAUMPASSIVOlNANCEI3  
A
 
 
possível
ROQUANDOTEMSUASOBRIGA¼ÊESCONTRATUAISRETIRADAS CANCELADAS
Omissão de receita (notas não emitidas
OU VENCIDAS ! %NTIDADE TEM O SEGUINTE PASSIVO lNANCEIRO N»O
4  
A
 
 
possível
DERIVATIVOFORNECEDORESEOUTRASCONTASAPAGAR4AISPASSIVOSl5  
$OA¼ÊES&UNDA¼»O4ELEFÇNICA
 
 
possível
nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
6  
$OA¼ÊES&UNDA¼»O4ELEFÇNICA
 
 
possível
DE QUAISQUER CUSTOS DE TRANSA¼»O ATRIBUÁVEIS !PÆS O RECONHECI  
$OA¼ÊES&UNDA¼»O4ELEFÇNICA
 
 
possível
MENTOINICIAL ESSESPASSIVOSlNANCEIROSS»OMEDIDOSPELOCUSTO
8  
$OA¼ÊES3AMSUNG
 
 
possível
amortizado pelo método dos juros efetivos. Caixa e equivalentes de
  
$OA¼ÊES)NSTITUTO4ELEMAR
21.804,38
 
PROV¶VEL
CAIXA São representados por valores de liquidez imediata e com
$OA¼ÊES&UNDA¼»O4ELEFÇNICA
 
115.814,86
possível
VENCIMENTOORIGINALDEAT½DIASECOMRISCOINSIGNIlCANTEDE 10  
11  
$OA¼ÊES3AMSUNG
 
 
possível
mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos
12


$OA¼ÊES3OCIEDADE"RASILEIRADE#ULTURA)NGLESAS
16.088,40
21.383,10
PROV¶VEL
DOSRENDIMENTOSINCORRIDOSAT½ASDATASDOSBALAN¼OSEAJUSTADAS 
Omissão de receita (notas não
QUANDOAPLIC¶VEL AOSEUEQUIVALENTEVALORDEMERCADO SEINFERIOR
EMITIDASA DOA¼ÊES
 
 
possível
AOSALDOCONT¶BIL#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOS 13  
Omissão de receita (notas não emitidas
DECAIXA BANCOCONTAMOVIMENTOEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
14  
A DOA¼ÊES
 
 
possível
2019
2018
8.374.834 4.241.052 $OSAUTOSDEINFRA¼»O DECORRERAMDOENTENDIMENTOADOTADO Gravação
140.006
Caixa
1.000
1.000 PELAlSCALIZA¼»ODEQUEASRECEITASDO)NSTITUTOAUFERIDASATÁTULO
Audio Visual

Bancos Recursos Livres
  de doação seriam, em verdade, receitas decorrentes de presta- Produção
88.250
Bancos Recursos Terceiros

 ¼»O DE SERVI¼O E  PORTANTO  TRIBUT¶VEIS 3»O ELES    Programação
#ONTABILIDADE
66.380

Aplicação Financeira Recursos Livres 
             Planejamento

Aplicação Financeira Recursos Terceiros

            
de projeto
34.010
)NSTRUMENTOS lNANCEIROS DERIVATIVOS Não houve operações com      E   /S OUTROS  Criação
Pesquisa


INSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSDURANTEOEXERCÁCIODE autos tiveram como origem a divergência de valores apurada com Manutenção
33.435
28.060
b. Imobilizado: 2ECONHECIMENTO E MENSURA¼»O Itens do ativo BASENASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISENADECLARA¼»ODEFATURAMEN- $IGITA¼»O
32.310
IMOBILIZADOS»OMENSURADOSPELOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOU TO3»OELES   $ESTES OPRIMEIROFOI
25.000
construção, deduzido de depreciação acumulada. Em 12/2016 a pago em razão do valor envolvido, restando a discussão apenas em Avaliação
Palestra
23.463
Entidade efetuou avaliação patrimonial, onde foi determinada relação ao segundo. As defesas do Tellus foram apresentadas no Consultoria
15.000

NOVAVIDAËTILENOVATAXADEDEPRECIA¼»OAPARTIRDEVida DIA  E ATUALMENTE ENCONTRAM SE AGUARDANDO O JULGA14.500
Útil Determinada: 6ALOR-ÁNIMOANOS6ALOR-¶XIMOANOS MENTODAIMPUGNA¼»OADMINISTRATIVAPARAAN¶LISEEDECIS»O4AIS Tradução
Auditoria


 6ALOR -½DIO   ANOS Vida Útil Remanescente: Valor Míni- AUTOSDEINFRA¼»OTOTALIZAMEMOVALORATUALIZADODE2 Revisão
de
Conteudo

MO   ANOS  6ALOR -¶XIMO   ANOS  6ALOR -½DIO     SENDOQUEDOISDELES  E   $ESING#OMUNICA¼»O

anos. c. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos: A FORAMCLASSIlCADOSCOMOPERDAPROV¶VELEPROVISIONADOSNACONTA- Juridico
11.520
!DMINISTRA¼»ODA%NTIDADEN»OPRATICATRANSA¼ÊESSIGNIlCATIVAS BILIDADE OSDEMAISPORSETRATAREMDEPERDASPOSSÁVEISN»OFORAM Arquitetos
10.500
DEVENDASAPRAZOCOMVALORESPR½ lXADOS!SSIM OSSALDOSDOS provisionadas. Contingências trabalhistas: A Entidade reconhece a Limpeza

DIREITOSEDASOBRIGA¼ÊESEST»OMENSURADOSNASDATASDEENCERRA- PROVIS»OPARARISCOSTRABALHISTASQUANDOSEUSASSESSORESJURÁDICOS
300
MENTODOSEXERCÁCIOSPORVALORESPRÆXIMOSAOSRESPECTIVOSVALORES CONSIDERAMCOMOPROV¶VELORISCODEPERDADEDEMANDASJUDICIAIS Produção de Vídeo
13.009.295 8.490.166
presentes. d. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função E ADMINISTRATIVAS  QUE ACARRETAR»O DESEMBOLSO DE RECURSOS QUE
Despesas Administrativas
2019
2018
DE UM EVENTO PASSADO  SE A %NTIDADE TEM UMA OBRIGA¼»O LEGAL POSSAM SER MENSURADOS COM RAZO¶VEL NÁVEL DE SEGURAN¼A ! %N- 13.
)MPRESS»O3ERVI¼OS'RAlCOS


OUCONSTRUTIVAQUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½ tidade não reconhece os passivos contingentes quando esses são
e Presentes
163.522

PROV¶VEL QUE UM RECURSO ECONÇMICO SEJA EXIGIDO PARA LIQUIDAR A CLASSIlCADOS COMO POSSÁVEIS %M  E   N»O FORAM Brindes
$EPRECIA¼»O

128.180
OBRIGA¼»O !S PROVISÊES S»O APURADAS POR MEIO DO DESCONTO DOS CONSTITUÁDAS PROVISÊES  POIS N»O FORAM IDENTIlCADAS A¼ÊES CUJA -ATERIALDEESCRITÆRIO


mUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOS PROBABILIDADEDEPERDASEJARECONHECIDACOMOPROV¶VEL9. Patri- Coffee Break

131.485
QUE REmETE AS AVALIA¼ÊES ATUAIS DE MERCADO QUANTO AO VALOR DO mônio Líquido: / 0ATRIMÇNIO ,ÁQUIDO ½ COMPOSTO PELO 0ATRIMÇNIO Licença
Uso/Locação de Software
116.123

DINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO e. Outros 3OCIALEPORSUPER¶VITSED½lCITSDOSEXERCÁCIOSAPROVADOSPELA!S- Locação de
de maquinas e equipamentos


ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é SEMBLEIA'ERAL10. Receita Líquida: A receita liquida é composta

68.540
RECONHECIDONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOFORPROV¶VELQUESEUS por prestação de serviços de instruções e treinamentos, doações de "ENS$URAVEISDEPEQUENOVALOR
fax, internet
34.661
34.544
BENEFÁCIOSECONÇMICO FUTUROSSER»OGERADOSEMFAVORDA%NTIDADE PESSOAS JURÁDICAS E FÁSICAS  RENDAS lNANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS E Telefone,
Seguros riscos diversos
26.845
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um GRATUIDADESOBTIDASCOMSERVI¼OSVOLUNT¶RIOS DIMINUÁDOSDOSRES- $OMÁNIO(OSPEDAGEM-AILING
11.452
13.658
PASSIVO½RECONHECIDONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA%NTIDADE pectivos impostos, integralmente aplicadas no País e destinadas Outros despesas administrativas
10.204

POSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUCONSTITUÁDACOMORESULTADODEUM AOCUMPRIMENTODOOBJETOSOCIALDA)NSTITUI¼»O
Copa e cozinha


EVENTO PASSADO  SENDO PROV¶VEL QUE UM RECURSO ECONÇMICO SEJA 11. Despesas com pessoal
2019
2018 Fretes e Carretos


REQUERIDO PARA LIQUID¶ LO 3»O ACRESCIDOS  QUANDO APLIC¶VEL  DOS 3AL¶RIOSE/RDENADOS

 Lanches e refeições

16.028
CORRESPONDENTES ENCARGOS E DAS VARIA¼ÊES MONET¶RIAS OU CAM- Autonomos
121.681
36.825 Suprimentos/ Toner
4.234

BIAISINCORRIDAS!SPROVISÊESS»OREGISTRADASTENDOCOMOBASEAS Ajuda de Custo

- Confraternização

8.600
melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são Inss

 Correios e Malotes


CLASSIlCADOSCOMOCIRCULANTESQUANDOSUAREALIZA¼»OOULIQUIDA- 6ALE2EFEI¼»O2EFEITÆRIO

 $ESPESACOM0ROJETO

¼»O½PROV¶VELQUEOCORRANOSPRÆXIMOSMESES#ASOCONTR¶RIO  Férias
25.165
 #ARTÆRIO

414
são demonstrados como não circulantes. f. Ativos e passivos con- Fgts
23.412
34.554 Encadernações

tingentes e obrigações legais: !SPR¶TICASCONT¶BEISPARAREGISTRO 3AL¶RIO

33.218 &ARM¶CIA
434
188
EDIVULGA¼»ODEATIVOSEPASSIVOSCONTINGENTESEOBRIGA¼ÊESLEGAIS Vale Transporte

18.855 Translado institucional
344
11.482
S»OASSEGUINTESATIVOSCONTINGENTES são reconhecidos somente /UTROSBENElCIOS
10.333

1.390.761 1.004.163
QUANDOH¶GARANTIASREAISOUDECISÊESJUDICIAISFAVOR¶VEIS TRAN- Provisão FGTS Férias

 15. Eventos Subsequentes: $EVIDO AOS ËLTIMOS ACONTECIMENTOS
SITADASEMJULGADO/SATIVOSCONTINGENTESCOM¾XITOSPROV¶VEIS 0ROVIS»O&'433AL¶RIO
5.848
2.622 RELACIONADOS¹PANDEMIADE#OVID  A!DMINISTRA¼»OAVALIOUOS
S»OAPENASDIVULGADOSEMNOTAEXPLICATIVA passivos contingen- 0IS&OLHADE3AL¶RIOS

3.665 possíveis impactos para a Companhia em relação ao fechamento
TES são provisionados quando as perdas forem avaliadas como Provisão INSS Férias
2.013
 DOEXERCÁCIOlNDOEMECONCLUIUQUEN»OH¶IMPACTOS
PROV¶VEISEOSMONTANTESENVOLVIDOSFOREMMENSUR¶VEISCOMSU- 0ROVIS»O).333AL¶RIO
1.835
 SUBSEQUENTES QUE REQUEIRAM AJUSTES OU DIVULGA¼ÊES ADICIONAIS
lCIENTE SEGURAN¼A /S PASSIVOS CONTINGENTES AVALIADOS COMO DE Provisão Pis Férias
252
 NAS DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS  !VAIS  lAN¼AS E GARANTIAS
perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os 0ROVIS»O0IS3AL¶RIO

328 A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são Aviso Prévio e Indenizações
11.263 transações como interveniente garantidora durante o exercício de
provisionados e nem divulgados. G$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDE !SS-½DICAE-EDICINADO4RABALHO
 E2ENËNCIAlSCAL%MATENDIMENTOAOITEM 
caixa: !!DMINISTRA¼»ODA%NTIDADEAPRESENTAOSmUXOSDECAIXA
764.151
734.988 LETRAhCvDA)4'2  ENTIDADESEMlNALIDADEDELUCROS 
às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o 12. Serviços prestados por terceiros
2019
2018 A%NTIDADEAPRESENTAASEGUIRARELA¼»ODOSTRIBUTOSOBJETOSDA
qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações Treinamento
  RENËNCIAlSCALPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMEs
que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos Assessoria
  )20*)MPOSTODERENDADA0ESSOA*URÁDICA s#3,,#ONTRIBUI¼»O
OUAPROPRIA¼ÊESPORCOMPET¾NCIASOBRERECEBIMENTOSDECAIXAOU Outros Serviços tomados
  3OCIAL SOBRE O ,UCRO ,ÁQUIDO  / )NSTITUTO ½ ISENTODO )MPOSTO DE
pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos Suporte técnico

- 2ENDA )20*  E DA #ONTRIBUI¼»O 3OCIAL SOBRE O ,UCRO #3,,  POR
EFEITOS DE ITENS DE RECEITA OU DESPESAS ASSOCIADOS COM mUXOS )NFORM¶TICA
251.362
 SUANATUREZAEOBJETO CONFORMEARTIGODA,EI/
DECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOOUDElNANCIAMENTOh. Comunicação

- )NSTITUTON»O½CONTRIBUINTEDO0)3NAMODALIDADEh&ATURAMENTOv 
Receitas com trabalhos voluntários: #ONFORME ESTABELECIDO NA Eventos

- SENDOCONTRIBUINTEAALÁQUOTADENAMODALIDADEFOLHADESAInterpretação ITG 2002 (R1) -Entidade sem Finalidade de Lucro, a Programas
142.108
- L¶RIOS CONFORME).
Entidade a partir do exercício de 2015 passou a valorizar as receiTASCOMTRABALHOSVOLUNT¶RIOS INCLUSIVEDEMEMBROSINTEGRANTES CUMPRIMOS COM AS DEMAIS RESPONSABILIDADES ½TICAS DE ACORDO TOMADASCOMBASENASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS#OMO
DEÆRG»OSDAADMINISTRA¼»OSENDOMENSURADASAOSEUVALORJUSTO com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria PARTEDAAUDITORIAREALIZADA DEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRAS
levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria OBTIDA ½ SUlCIENTE E APROPRIADA PARA FUNDAMENTAR NOSSA OPI- EINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONAL
de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As nião. Ênfase: $EACORDO.OTA%XPLICATIVANh0ROVISÊESPARA EMANTEMOS CETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½M
RECEITASCOMTRABALHOSVOLUNT¶RIOSS»ORECONHECIDASNORESULTADO CONTING¾NCIAS lSCAISv  EM   O )NSTITUTO TEVE CONTRA DISSOs)DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANDO EXERCÁCIO EM CONTRAPARTIDA A DESPESAS OPERACIONAIS TAMB½M si lavrados pela Municipalidade de São Paulo 14 (quatorze) TENASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS INDEPENDENTEMENTESECAUSADA
NORESULTADODOEXERCÁCIO%MDEDEZEMBRODEA%NTIDADE AUTOS DE INFRA¼»O PARA COBRAN¼A DE )33 E MULTAS REFERENTES A por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
registrou o montante de R$ 5.000 (R$ 5.000 em 2018) referente a OPERA¼ÊESDEA4AISAUTOSDEINFRA¼»OTOTALIZAMEM AUDITORIAEMRESPOSTAATAISRISCOS BEMCOMOOBTEMOSEVID¾NCIA
OVALORATUALIZADODE2  SENDOQUEDOIS DEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPITRABALHOSVOLUNT¶RIOS
4. Contas a Receber
2019
2018 DELES  E  FORAMCLASSIlCADOSCOMO nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
Projeto Ses
  PERDAPROV¶VELEPROVISIONADOSNACONTABILIDADE OSDEMAISPOR FRAUDE½MAIORDOQUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDEPODE
Projeto Plataforma Serviço de Gestão

- se tratar de perdas possíveis não foram provisionadas. As de- ENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCAProjeto Rede Bem Estar

- FESASDO4ELLUSFORAMAPRESENTADASNODIAEATUAL- ¼»O OMISS»OOUREPRESENTA¼ÊESFALSASINTENCIONAISs/BTIVEMOS
0ROJETO6AI,AB #%!0
568.381
 mente encontram-se aguardando o julgamento da impugnação entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
RocheQuímicos e Farmacêuticos S.A

- ADMINISTRATIVA PARA AN¶LISE E DECIS»O Responsabilidades da para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
4AMBOROEDUCACIONAL3!
188.222
204.222 administração pelas demonstrações contábeis: A administra- CIRCUNST·NCIAS MASN»OCOMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»O
)NSTITUTO"ETTYEA*ACOB,AFER

- ¼»O½RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODAS SOBREAElC¶CIADOSCONTROLESINTERNOSDA%NTIDADEs!VALIAMOS
Comunitas - Projetos
142.215
63.322 DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS DE ACORDO COM AS PR¶TICAS CONT¶BEIS AADEQUA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEISUTILIZADASEARAZOABILIDADE
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou DASESTIMATIVASCONT¶BEISERESPECTIVASDIVULGA¼ÊESFEITASPELA
Germano Souza Guimarães - Presidente
COMONECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊES ADMINISTRA¼»O s #ONCLUÁMOS SOBRE A ADEQUA¼»O DO USO  PELA
Rogério Gerlah Paganatto - #ONTADOR #2#30/  CONT¶BEIS LIVRES DE DISTOR¼»O RELEVANTE  INDEPENDENTEMENTE SE ADMINISTRA¼»O  DA BASE CONT¶BIL DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
CAUSADA POR FRAUDE OU ERRO .A ELABORA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES E COMBASENASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDAS SEEXISTEUMA
Relatório dos Auditores Independentes
CONT¶BEIS  A ADMINISTRA¼»O ½ RESPONS¶VEL PELA AVALIA¼»O DA incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posOpinião sobre as Demonstrações Contábeis: Examinamos as capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, SAM LEVANTAR DËVIDA SIGNIlCATIVA EM RELA¼»O ¹ CAPACIDADE DE
$EMONSTRA¼ÊES#ONT¶BEISDOInstituto Tellus que compreendem o QUANDO APLIC¶VEL  OS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA CONTI- continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe
"ALAN¼O0ATRIMONIAL EM EASRESPECTIVAS$EMONS- NUIDADEOPERACIONALEOUSODESSABASECONT¶BILNAELABORA¼»O INCERTEZARELEVANTE DEVEMOSCHAMARATEN¼»OEMNOSSORELATÆRIO
TRA¼ÊES DO 2ESULTADO DO 0ERÁODO  DAS -UTA¼ÊES DO 0ATRIMÇNIO DAS DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS  A N»O SER QUE A ADMINISTRA¼»O de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
,ÁQUIDOEDOS&LUXOSDE#AIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA  pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não CONT¶BEISOUINCLUIRMODIlCA¼»OEMNOSSAOPINI»O SEASDIVULBEM COMO AS CORRESPONDENTES .OTAS %XPLICATIVAS  INCLUINDO O tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenRESUMODASPRINCIPAISPOLÁTICASCONT¶BEIS%MNOSSAOPINI»OAS DASOPERA¼ÊES/SRESPONS¶VEISPELAADMINISTRA¼»ODA%NTIDADE TADASNASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDASAT½ADATADENOSSO
DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS ACIMA REFERIDAS APRESENTAM ADEQUA- S»OAQUELESCOMRESPONSABILIDADEPELASUPERVIS»ODOPROCESSO RELATÆRIO 4ODAVIA  EVENTOS OU CONDI¼ÊES FUTURAS PODEM LEVAR A
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial DEELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISResponsabilidades %NTIDADEAN»OMAISSEMANTEREMCONTINUIDADEOPERACIONALs
E&INANCEIRADAENTIDADE EM ODESEMPENHODESUAS do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos !VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSA OBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VELDEQUEASDEMONSTRA¼ÊES MONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS INCLUSIVEASDIVULGA¼ÊESESEASDEMONSDATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL CONT¶BEIS  TOMADAS EM CONJUNTO  ESTEJAM LIVRES DE DISTOR¼»O TRA¼ÊESCONT¶BEISREPRESENTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESE
Base para opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Nossa relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e OSEVENTOSDEMANEIRACOMPATÁVELCOMOOBJETIVODEAPRESENTA¼»O
AUDITORIA FOI CONDUZIDA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS E EMITIRRELATÆRIODEAUDITORIACONTENDONOSSAOPINI»O3EGURAN¼A ADEQUADA#OMUNICAMO NOSCOMOSRESPONS¶VEISPELAGOVERNANINTERNACIONAISDEAUDITORIA.OSSASRESPONSABILIDADES EMCON- RAZO¶VEL½UMALTONÁVELDESEGURAN¼A MAS N»O UMAGARANTIA ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, DEQUEAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEI- ½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA 
INTITULADA h2ESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais INCLUSIVE AS EVENTUAIS DElCI¾NCIAS SIGNIlCATIVAS NOS CONTROLES
DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEISv 3OMOS INDEPENDENTES EM RELA¼»O ¹ distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor- INTERNOS QUE IDENTIlCAMOS DURANTE NOSSOS TRABALHOS 3»O 0AUEntidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, lo/SP, 22/05/2020. Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP
TOS NO #ÆDIGO DE £TICA 0ROlSSIONAL DO #ONTADOR E NAS NORMAS INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO  POSSAM INmUENCIAR  DENTRO DE /  Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador PROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE E UMAPERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOS #2#30/  #.!) 30 
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TDSP - ALTA VISTA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. CNPJ/MF nº 13.647.517/0001 -19 - NIRE nº
35.225.373.814 - Ata de Reunião de Sócios - Data e Horário: Em 12/06/2020, às 13h30. Local: Sede social, em São
Paulo-SP, na Rua Iguatemi nº 448, 10º andar, conjunto 1001, sala 15, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos
termos do §2º do artigo 1.072, do Código Civil Brasileiro. Mesa: Sr. João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos, Presidente
da Mesa, e Sr. José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário da Mesa. Presença: A totalidade dos sócios, conforme a seguir
assinado. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a redução do capital social de R$ 5.000.000,00 para R$ 10.000,00. Deliberação:
1) Constituída a mesa e veriﬁcado o cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas no Contrato Social, deliberaram,
por unanimidade de votos da totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social excessivo em relação ao objeto da
Sociedade, e conforme o disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro, reduzir o capital social de R$ 5.000.000,00
dividido em 5.000.000 de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$ 10.000,00, dividido em 10.000,00 de quotas
no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, dividida entre os sócios na proporção de suas participações no Capital Social; e 2)
Considerando que o Capital Social encontra-se inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, serão devolvidas aos
Sócios, na proporção de suas participações no Capital Social, R$ 4.990.000,00. Esta Ata de Reunião de Sócios e a alteração
contratual respectiva serão levadas a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo legal, conforme os artigos 1082 e 1084
do Código Civil Brasileiro. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual é assinada pelos representantes legais das sócias e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo,
12/06/2020. João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos - Presidente; José Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário; Pelos
Sócios: TDSP - Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos. TDSP - Participações Ltda. - José Jorge
Lisboa Santos Rosa. Somalfa Brasil Participações Ltda - Marina Kato
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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 ﬁm 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 deﬁnido 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 deﬁnido 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

m
m

m

m

m
D
H

m
m

m
D
m

m

m
C
C
C
m
O

m
m

m
m
m

m

O
m
N
m

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
$ 'UD 7KDQLD 3HUHLUD 7HL[HLUD GH &DUYDOKR &DUGLQ -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR
&HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D *RDO 6HUYLoRV GH 0mR GH 2EUD (VSHFLDOL]DGD /WGD &13-  
TXH ,UHVROYH &RPSDQKLD 6HFXULWL]DGRUD GH &UpGLWRV )LQDQFHLURV 6$ OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR
&RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   GHFRUUHQWH GD 3URSRVWD GH $EHUWXUD GH &RQWD
&RUUHQWH 3HVVRD -XUtGLFD H 3URGXWRV H 6HUYLoRV PHGLDQ
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,  6DQWDQD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  -RVp &DUORV GH )UDQoD &DUYDOKR 1HWR
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D /XL] 5REHUWR GH 2OLYHLUD &3)   H 'D\DQD GH 2OLYHLUD &3)
  TXH +RVSLWDO 6mR &DPLOR 6DQWDQD OKHV DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GRV UHFLERV SURYLVyULRV GH VHUYLoRV QV
         H  (VWDQGR RV UHTXHULGRV
HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoDP
FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV
UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYDQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D R $1721,$(5,&$6,03/,&,20$&('20(&13-FRPHQGHUHoRj5XD9LOHODDSW
7DWXDSp&(36mR3DXOR63TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH$XWR3RVWR
(VWUHOD'DOYDGR&XUXoi/WGD(SSDOHJDQGRHPVtQWHVHTXHpFUHGRUDGRYDORUGH5 DWXDOL]DGRDWp UHIHUHQWH
DV'XSOLFDWDV0HUFDQWLVSRU,QGLFDomR'0,QVH(QFRQWUDQGRVHR D UpX Up HPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SDUDHPGLDVSDJDURGpELWRDWXDOL]DGRVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRTXHUHFDLXVREUHRYDORU
GH5SHORVLVWHPD%DFHQMXGMXQWRDFRQWDGHVXDWLWXODULGDGHQR%DQFR%UDGHVFR6$$SyVDFRQYHUVmRGRDUUHVWRHP
SHQKRUDWHUiDGHYHGRUDRSUD]RGHGLDVSDUDRIHUHFLPHQWRGHHPEDUJRVjH[HFXomR2VSUD]RVGHHGLDVIOXLUmRDSyV
RGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (PDQXHO%UDQGmR)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D R 0$5&(/2'(-(686&255($&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH
7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ REMHWLYDQGR UHFHEHU D TXDQWLD GH 5  -XQKR GH
  UHIHUHQWH D FpGXOD GH FUpGLWR EDQFiULR RSHUDomR Q  (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR
HQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]R
GHGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUD3$*8(2GpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHOD
PHWDGHRXHPGLDV(0%$5*8(285(&21+(d$RFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORU
GDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLV
DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV 1mR VHQGR RIHUHFLGRV HPEDUJRV R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
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FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 6ª VARA CÍVEL - Av. das Nações Unidas,
22939 - Torre Brigadeiro - 10º andar - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 55418083 - 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, INDEPENDENTEMENTE de PENHORA ou NOVA INTIMAÇÃO, apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2020.
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(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3$8/$5(*,1$6&+(03)&$77$1QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 3DQLILFDGRUD 0XVHX GR ,SLUDQJD /WGD (33 &13-   TXH R
PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU 6SDO ,QG~VWULD %UDVLOHLUD GH %HELGDV 6$
FRQYHUWHXVH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH
  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV
GLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH
WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV
SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi
R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHDEULOGHH

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  )(51$1'2 +(15,48( '( 2/,9(,5$
%,2/&$7, QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D $\DWH[ ,QG~VWULD H &RPpUFLR GH 5RXSDV /WGD (33 &13- 
  TXH D DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP DMXL]DGD SRU 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR
6D~GH IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRD DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH  
(VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV
VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV
HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR
R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6HP1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLR
GHH
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,9  /DSD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D$ 7 )HUQDQGHV &RP 3URG 7HOHFRPXQLFDo}HV /WGD &13-   TXH
%DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  GH]HPEUR GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD H 2XWUDV  $YHQoDV (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP
TXH D YHUED KRQRUDULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H 3XEOLFDGR  H     

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D -DQH)UDQFR0DUWLQVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D/$85(1&(&$51(,52
%UDVLOHLUR&3)H-26(*(1,&/(&,216,/9$%UDVLOHLUR5*&3)TXHOKHIRL
SURSRVWDXPDDomRGH,QFLGHQWHGH'HVFRQVLGHUDomRGH3HUVRQDOLGDGH-XUtGLFDSRUSDUWHGH6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV
6$HPIDFHGH3$'$5,$(&21)(,7$5,$%2068&(662'(9,/$6$17$&/$5$/7'$0(&13-TXH
IRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO
PDQLIHVWHPVHVREUHRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVD3DGDULDH&RQIHLWDULD%RP6XFHVVRGH
9LOD6DQWD&ODUD/WGD0( &13- UHTXHUHQGRDVSURYDVFDEtYHLVQRVWHUPRVGR$UWGR&3&(VWDQGR
RVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDO'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGR
UHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2020

LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S/A
CNPJ Nº 00.846.662/0001-87
Registro ANS Nº 37928-0
RELATÓRIO
Ó O DA ADMINISTRAÇÃO
S
Ç O

1. Mensagem da Administração O mercado de saúde suplementar no Brasil, desde a edição da Lei
9.656/98, vem sendo um grande desaﬁo para as Operadoras de Assistência à Saúde Suplementar,
quer seja, pelos novos procedimentos médicos; pelo avanço da tecnologia na medicina; e ainda, pelo
envelhecimento da população assistida versus as contraprestações cobradas dos beneﬁciários, o
que em muitas das vezes, o resultado é deﬁcitário, dado a diﬁculdade de se repassar a sinistralidade.
Mesmo com esse cenário, o Brasil desponta no mercado de saúde suplementar, o que em 2019 já
eram mais de 47,1 milhões de beneﬁciários assistidos, mesmo havendo uma inﬂuência da sazonalidade
observada no mercado de trabalho. Importante ainda observar, considerando um ambiente de recessão,
o mercado de saúde suplementar apresenta um processo consolidação acelerada do mercado, seja por
intervenção da ANS, seja por fusões e aquisições. Neste cenário, a LIV Saúde, teve suas operações
com beneﬁciários reiniciadas na Praça de Fortaleza em novembro de 2018 e no ano seguinte já
estava presente além de Fortaleza, em outros Municípios do Estado, bem como no Estado
do Rio Grande do Norte, alcançando mais de 25 mil beneﬁciários assistidos. Tal ação demonstra a
grande capacidade comercial e operacional da LIV Saúde, mesmo em um cenário de concentração
dos mercados supracitados. Mesmo com os resultados apresentados não sendo ainda satisfatórios
do ponto de vista de investimento, mais sabemos que aportes realizados foram necessários para
estarmos buscando espaço nesse mercado tão competitivo, que, indubitavelmente, gerará retorno do

capital investido. Apresentamos as demonstrações contábeis, relativas aos exercícios de 2019 e 2018,
devidamente auditadas por auditores independentes, conforme determinação da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS. Como foco principal, desempenhamos a atividade com seriedade,
transparência e conﬁança, buscando a qualidade nos serviços oferecidos a população a um melhor
custo-benefício. 2. Desempenho Econômico-Financeiro O ano de 2019 foi marcado de desaﬁos, onde
mesmo registrando um aumento de vidas assistidas no cenário brasileiro e considerando a alavancagem
na Operadora no cenário Ceará e Rio Grande do Norte, o resultado foi impactado principalmente pela
sinistralidade, onde totalizamos no exercício o montante de 29,4 milhões de contraprestações líquidas
e 31,9 milhões de eventos indenizáveis líquidos, gerando um resultado nas operações de assistência
à saúde de 2,4 milhões negativo. A consolidação e expansão da rede própria de atendimento ao
beneﬁciário, especialmente nas praças de Fortaleza e Natal, será parte do processo de otimização
desses números, já esperados na consolidação e maturação do sinistro. Considerando o resultado
geral da Operadora, o exercício foi encerrado com o resultado negativo de 15 milhões, o que se espera
para os próximos anos, a recuperação dos investimentos, com o objetivo de mitigar o avanço do custo
assistencial. Este resultado já era esperado pela administração pelo rápido crescimento da empresa
e grande investimento em recursos humanos, rede própria, tecnologia da informação, publicidade e
propaganda e ações corporativas. Tal realidade se dará em breve com o avanço de grandes contratos

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 (em reais)

Notas
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
3
Realizável
4
Aplicações Financeiras
4.1
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
4.2
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber
Participação de Beneﬁciários em Eventos/Sinistros indenizáveis
Despesas Diferidas
4.3
Créditos Tributários e Previdenciários
4.4
Bens e Títulos a Receber
4.5
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
5
Aplicações Financeiras
Aplicações Livres
Despesas de Comercialização Diferidas
5.1
Depósitos Judiciais e Fiscais
5.2
Investimentos
6
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial
Participações Societárias em Rede Assistencial
Outros Investimentos
Imobilizado
7
Imobilizado de Uso Próprio
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos
Outras Imobilizações
Intangível
8
TOTAL DO ATIVO

2019
18.612.526
881.886
17.730.640
9.187.486
9.187.486
1.402.821
1.389.332
13.488
1.052.020
409.514
5.678.799
11.905.710
5.838.960
8.000
8.000
5.260.101
570.859
1.120.309
1.120.069
1.120.069
240
2.229.650
1.659.748
816.087
843.662
569.901
2.716.792
30.518.236

coletivos empresariais nas novas praças de atuação. A LIV Saúde cumpre o compromisso de se
relacionar de forma ética com os seus beneﬁciários, alinhada aos normativos editados pela ANS, dentro
do espírito de Governança Corporativa, em consonância a Resolução Normativa RN Nº 443/2019, que
dispõe sobre a adoção de práticas mínimas de governança, com ênfase nos controles internos e na
gestão dos riscos, para ﬁns de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde. 3. Premissas
para o ano de 2020 O ano de 2020, nos reserva grandes desaﬁos. Como premissa básica deﬁnida
pelo Conselho de Administração da Entidade, a alavancagem do mercado de saúde suplementar é
um dos principais desaﬁos, ﬁrmando novas parcerias no fechamento de contratos empresariais,
respeitando sempre o nosso beneﬁciário e atendendo ao regulatório da ANS. Como desaﬁos para
2020, destacamos como pontos principais do planejamento estratégico: a) Expansão nas vendas dos
Contratos Empresarias; b) Fechamento de 2020 com mais de 100 mil vidas assistidas; c) Mudança e
ampliação da sede administrativa, bem como aprofundamento das ações organizacionais, controle e
compliance; d) Consolidação dos mercados do Ceará e Rio Grande do Norte; e) Ampliação da rede
própria de atendimento no Ceará; f) Ampliação da rede própria de atendimento no Rio Grande do Norte;
g) Abertura de novos mercados no Sudeste, compreendendo o estado do Rio de Janeiro; h) Implantação
da rede própria de atendimento no Rio de Janeiro; i) Investimento maciço em tecnologia da informação;
j) Fixar no mercado como Operadora referência na modalidade de atuação. 4. Agradecimentos Temos
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

2018
Nota
2019
2018
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 (em reais)
9.134.835 PASSIVO CIRCULANTE
16.590.771 2.893.019
Nota
2019
2018
2.996.268 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
9 10.609.404 708.441 Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist.
13.1 29.473.112 1.016.231
6.138.567 Provisões de Prêmios / Contraprestações
296.363
0 à Saúde
30.042.249 1.098.057
5.197.484 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
9.1
296.363
0 Receitas com Operações de Assistência à Saúde
30.042.249 1.098.057
5.197.484 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
9.2
170.017 260.099 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos
(-)
Tributos
Diretos
de
Operações
com
Planos
de
Assistência
à
Saúde
0 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de
(569.136) (81.826)
9.3 7.234.612 355.008 da Operadora
0 Serviços Assistenciais
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos
13.2 (31.899.456) (625.857)
0 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 9.4 2.908.411
93.335
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados
(29.084.380) (541.981)
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
19.433
0
(2.815.076) (83.876)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados
63.004 Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios
19.433
0 RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À
(2.426.344) 390.373
878.080 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
10
685.555 734.578 SAÚDE
2.255.956 Empréstimos e Financiamentos a Pagar
0 1.450.000 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde
3.210
33.674 Débitos Diversos
5.276.379
0 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da
11
62.594
6.157.449 537.781 Operadora
33.674 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Receitas
com
Operações
de
Assistência
Médico-Hospitalar
98
160.531 183.309
33.674 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
62.496
160.531 183.309 Outras Receitas Operacionais
0 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS
(998.800)
0 Provisões
311.143
0 Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde
(283.825)
419.180 Provisões para Ações Judiciais
311.143
0 Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde
(714.975)
(738)
0 Tributos e Encargos Sociais a Recolher
220.355 354.472 Provisão para Perdas Sobre Créditos
0 Parcelamento de Tributos e Contribuições
220.355 354.472 Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de
(39.861)
(8.472)
419.180 Débitos Diversos
5.465.419
0 Saúde da Operadora
(3.399.201) 381.163
RESULTADO BRUTO
1.266.982 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL
12
7.770.016 7.959.991
(3.885.809)
Despesas de Comercialização
1.224.812 Capital Social / Patrimônio Social
12.1
470.000 470.000
Despesas Administrativas
13.3 (7.796.821) (2.302.286)
1.102.974 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
12.1 23.994.088 9.204.248
Resultado Financeiro Líquido
13.4
367.233 243.998
121.838 Reservas
335.071 335.071
Receitas Financeiras
790.342 303.233
42.170 Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais
335.071 335.071
(423.110) (59.236)
Despesas Financeiras
536.120 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déﬁcits Acumulados ou Resultado
12.2 -17.029.143 -2.049.328
Resultado Patrimonial
(379.931)
136
11.390.791 TOTAL DO PASSIVO
30.518.236 11.390.791
Receitas Patrimoniais
136
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
Despesas Patrimoniais
(379.931)
Capital Social / Reservas de Capital / Adiantamento para Futuro
Lucros / Prejuízos - Superávits /
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
(15.094.529) (1.676.990)
Patrimônio Social Reservas Patrimoniais
Aumento de Capital Déﬁcits Acumulados ou Resultado
TOTAL Imposto de Renda
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
570.000
335.071
553.900
(372.338)
1.086.633 Contribuição Social
Aumento de Capital / Patrimônio Social c/ lucros e reservas e em espécie (nota 12.1)
(100.000)
8.650.348
8.550.348 RESULTADO LÍQUIDO
(15.094.529) (1.676.990)
(1.676.990) (1.676.990)
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício (nota 12.2)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
470.000
335.071
9.204.248
(2.049.328)
7.959.991 Neste grupo destacamos: a) ISS a recolher: O montante evidenciado nessa rubrica é de R$ 74 mil relativo
Aumento de Capital / Patrimônio Social c/ lucros e reservas e em espécie (nota 12.1)
14.789.840
- 14.789.840 ao ISS devido à Prefeitura Municipal de Fortaleza. A obrigação está sendo constituída deduzindo os
Ajustes de exercícios anteriores - Retiﬁcação de erros de exercícios anteriores
114.714
114.714 eventos indenizáveis das contraprestações líquidas, sendo aplicado sobre a base de cálculo a alíquota de
(15.094.529) (15.094.529) 3%, conforme o Código Tributário do Município de Fortaleza. Embora a Prefeitura não aceite a base de
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício (nota 12.2)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
470.000
335.071
23.994.088
(17.029.143)
7.770.016 cálculo calculada pela Operadora, mas a metodologia aplicada já é aceita por Tribunais Superiores, em
que a LIV Saúde está arguindo judicialmente. b) COFINS e PIS a recolher: Pelo regime da cumulatividade
NOTAS EXPLICATIVAS
e em conformidade com a Lei 9.718/1998, e suas alterações, a LIV apura estes tributos com a dedução
1. Contexto operacional A LIV Linhas Inteligentes de Atenção a Vida S/A, pessoa jurídica de direito privado, Própria. d) Outros títulos a receber – ICC: Nessa rubrica, está evidenciado os adiantamentos concedidos
de provisões técnicas e efetivo pagamento dos eventos ocorridos. O saldo para ser pago no mês
constituída como sociedade por ações, de capital fechado, inscrita no CNPJ 00.846.662/0001-87, conforme ao ICC, decorrente das despesas assistenciais que serão compensadas no decorrer do exercício seguinte.
subsequente ao de dezembro/2019 é de R$ 87,5 mil; c) Retenções de impostos: Valores retidos em
Estatuto e Atas registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35300519949 em 5. Realizável a longo prazo - 5.1. Despesas de comercialização diferidas. Registra-se nesse Grupo, o
decorrência à substituição tributária, cuja responsabilidade pelo repasse ao governo é da LIV Saúde.
21/08/1995, estabelecida à Avenida Paulista Nº 1079, 7º andar, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, montante de R$ 5,2 milhões, referente a Despesas com comissão na aquisição de carteira que será diferida
Os valores retidos referem-se a IRRF, COFINS, PIS e CSLL; d) Parcelamentos de tributos e contribuições:
Estado de São Paulo. A sociedade é uma prestadora de serviços, com direção, propriedade e patrimônio no exercício de 2021, em conformidade com a RN 435/2008 da ANS. 5.2. Depósitos judiciais e ﬁscais
Valor no montante de R$ 145,7 mil, negociados com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da
próprio, gozando de autonomia administrativa, ﬁnanceira e técnica, regendo-se pelas disposições do
2019
2018 Fazenda Nacional relativo a tributos não liquidados em vencimentos passados, bem como valores de multas
Estatuto, normas internas e as legislações que lhe são aplicadas. A LIV Saúde tem como objeto a operação Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos
administrativas junto a ANS. 11. Débitos diversos - Nesse Grupo, está evidenciado as obrigações de curto
de planos de assistência à saúde, estando registrada na Agência Nacional de Saúde - ANS, na modalidade
570.859
- prazo e longo prazo da Operadora, relacionadas com a operacionalização administrativa. Abaixo temos o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Próprio
de medicina de grupo, sob o nº 37.928-0. Para a consecução de seu objetivo a companhia poderá constituir Total
570.859
- desmembramento desta rubrica:
subsidiárias e participar no capital de outras sociedades, conforme Estatuto. Com mais de 23 anos
2019
2018
de know-how na área da saúde, a LIV Saúde oferece uma nova e moderna forma de cuidar dos seus Nesse Grupo, registra-se o montante relativo aos depósitos judiciais decorrente do ISSQN Próprio, o qual Descrição
está
sendo
questionado
em
juízo
a
base
cálculo
do
tributo,
conforme
Processo
Nº
01348343120198060001,
Débitos Diversos
pacientes, sem excessos de custos e com muito mais efetividade. Aliando equipes médicas integradas com
Obrigações com Pessoal
299.533
tecnologia de última geração. Essa é a maneira que a LIV Saúde encontrou para cuidar bem. 0.1 Aquisição o qual a Operadora é a promovente e a Prefeitura de Fortaleza é a promovida. Até o julgamento do mérito,
Fornecedores
7.188.659
e Alienação em 2019 e 2018 NGAMEC – Grupo de Assistência Médica Empresarial do Ceará Ltda a Justiça determinou que a Operadora realize o depósito judicial, considerando a alíquota da atividade
Débitos com Aquisição de Carteira
2.420.049
Alienação, em janeiro/2019, da carteira de contratos de serviços de assistência à saúde celebrados com sobre o total das Contraprestações Líquidas declaradas junto a Prefeitura de Fortaleza. 6. Investimentos
Outros Débitos a Pagar
533.557
ECEWB9?C45@<1>?C45C1b45NClínica do Shopping Serviços de Saúde S/A A Aquisição da totalidade – Participações societárias
300.000
900.000
Amortização - Clínicas do Shopping
2019
2018
das ações que compõem o capital social desta empresa, bem como de todos os tangíveis e intangíveis
Saldo Total
10.741.798
900.000
ocorreu em novembro/2018. Em 2019, a sociedade alterou sua denominação social para Clínica LIV Saúde Participações societárias em rede assistencial Não-Hospitalar
5.276.379
Clínica Liv Saúde
1.120.069
- Circulante
Serviços Especializados S/A cujo objeto é desenvolver médica ambulatorial de consulta, com recursos para
Não Circulante
5.465.419
900.000
realização de procedimentos cirúrgicos e exames complementares, serviços de vacinação e imunização Outros Investimentos
10.741.798
900.000
Sicredi
240
180 Saldo Total
humana, atividades de odontologia, realização de exames clínicos, aluguel de equipamentos laboratoriais,
419.000 11.1. Fornecedores. Nesse Grupo, destacamos as obrigações da Operadora, relacionadas com os serviços
Adiantamento para compra de carteira
gestão de intangíveis e recebíveis. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e as principais
1.120.309
419.180 técnicos. Como relevante, destacamos a obrigação constituída no montante de R$ 6,2 milhões, distribuída
práticas contábeis 2.1. Base de preparação As demonstrações contábeis elaboradas são apresentadas Saldo
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo No Grupo Participações Societárias em Rede Assistencial Não-Hospitalar, destacamos a participação da no Passivo de Curto Prazo no montante de R$ 1,7 milhão e no Passivo de Longo Prazo no montante
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas internacionais de relatório ﬁnanceiro International Operadora em 100% das ações do capital da empresa Clínica LIV Saúde Serviços Especializados S/A. de R$ 5,1 milhões, referente a comissão sobre a comercialização de carteira, que deverá ser realizada
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as Nesse exercício, reclassiﬁcamos o investimento em atendimento ao Normativo da ANS e as Normas no período de 12 meses, a partir de novembro /2020. 11.2. Débitos com aquisição de carteira. Nesse
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas. As demonstrações contábeis e as notas explicativas Brasileiras de Contabilidade. O reconhecimento das variações do investimento, é com base no método da Grupo, está evidenciado a obrigação em favor da GAMEC, decorrente da aquisição da carteira ﬁrmado em
foram elaboradas e apresentadas de acordo com a padronização da Agência Nacional de Saúde – ANS, equivalência patrimonial, considerando a existência de inﬂuência signiﬁcativa, conforme está demonstrado fevereiro/2020 pelo valor de R$ 2,6 milhões. 12. Patrimônio Líquido - 12.1. Capital social, Adiantamento
através da Resolução Normativa 435/2008. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de abaixo:
para futuro aumento de capital e Reserva de Capital. Nesse Grupo, destacamos o Capital Social da
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade no
LIV Saúde, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 470 mil, divididos em 470 mil ações
Descrição
2019
2018
processo de aplicação das suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requeiram maior nível de julgamento
ordinárias, conforme disposto no capítulo II de seu Estatuto. Destacamos ainda, a rubrica de Adiantamento
Valor do Investimento na Clínica Liv Saúde
1.500.000
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signiﬁcativas
para Futuro Aumento de Capital – AFAC, com um montante evidenciado de R$ 23,9 milhões, cujo aporte
1.120.069
(-) Valor do PL da Controlada
para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota explicativa nº 4. Como o julgamento da
ocorreu em 2018 e 2019, para fazer frente ao crescimento acelerado da Operadora. A administração
(=) Resultado de Equivalência Patrimonial
(379.931)
Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros,
aguarda anuência da ANS para integralizar ao Capital Social. No Grupo Reserva de Capitais, ﬁnalizou
1.120.069
Saldo Total do Investimento
os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações
o exercício com o montante de R$ 335 mil, não sendo registrado movimento no período. 12.2. Lucros/
7.
Imobilizado
É
demonstrado
ao
custo
de
aquisição.
Os
saldos
apresentados
encontram-se
deduzidos
contábeis, a Sociedade adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre
Prejuízos acumulados. Nesse Grupo, está evidenciado a movimentação dos resultados da Operadora, que
outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. 2.2. Práticas contábeis a) Disponível: incluem das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida acumula no período o montante de R$ 16,8 milhões conforme discriminado abaixo:
os saldos de caixa, numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis, equivalentes de caixa e útil estimada dos bens e eventuais valores residuais.
Descrição
2019
2018
aplicações ﬁnanceiras com liquidez imediata; b) Aplicações garantidoras de provisões técnicas: aplicações
Custo
484.018
484.018
Lucros/Superávits Acumulados
Taxa média
vinculadas ao setor de saúde suplementar que visa garantir a cobertura do risco contratual, em atendimento
Prejuízos/Déﬁcits Acumulados
(2.418.632)
(856.356)
de depreciaa RN – ANS nº 392 de 2005; c) Ativos Financeiros: registrados por valores passíveis de serem recuperados
(15.094.529) (1.676.990)
Resultado do Exercício
ção anual
no tempo por uso nas operações da operadora, constituindo provisões para perdas quando a avaliação
Saldo Total
(17.029.143) (2.049.328)
2019
2018
(%)
indica perda de representatividade econômica; d) Passivos Financeiros: classiﬁcados como passivos Descrição
13. Resultado do Exercício - O Resultado do Exercício da Operadora em 2019, apresenta um prejuízo
ﬁnanceiros a obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, por meio do seu valor Imobilizado de uso próprio - Hospitalares/ Odontológicos
Máquinas e Equipamento
10%
647.342 1.098.942 no montante de R$ 15 milhões, decorrente de suas operações assistenciais, ﬁnanceiras e administrativas,
justo. e) Apuração do Resultado: princípios adotados na escrituração contábil, como relevantes, foram o
sendo mais relevante na composição do resultado as despesas assistenciais decorrentes dos eventos
da Materialidade, observando a documentação pertinente para que houvesse sustentação às saídas
Equipamentos de Processamento Eletrônico de
20%
98.123
3.306 indenizáveis líquidos. Os acionistas entendem que o resultado apresentado pela Companhia, reﬂete a
de numerários; o da Competência - para as Despesas incorridas. Para as receitas de contraprestações
Dados
agressividade do mercado de saúde suplementar, onde requer o aporte de capital, para fazer jus ao custeio
emitidas, adotou-se o regime de competência mensal. 2.3. Base de mensuração As demonstrações
70.622
726 assistencial. 13.1. Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de plano de assistência à saúde.
Móveis e Utensílios
10%
ﬁnanceiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando há: a) Valor justo: ativos Saldo
816.087 1.102.974 Nesse Grupo, está evidenciado as contraprestações efetivas, reconhecidas pelo regime de competência,
ﬁnanceiros; b) Equivalência Patrimonial: investimentos; c) Determinações da ANS: provisões técnicas; d) Imobilizado de uso próprio - Não Hospitalares/ Odontológicos
sendo o seu reconhecimento realizado de acordo com a cobertura assistencial pro rata tempore. As
Redução ao valor recuperável: ativos não ﬁnanceiros. 2.4. Moeda para apresentação das demonstrações
Instalações Administrativas
10%
324.316
6.247 contraprestações efetivas representam as receitas da operadora evidenciadas pelo valor nominal. Todos os
contábeis A Sociedade adota o Real como moeda do ambiente econômico principal, mesma moeda
Máquinas e Equipamento
10%
173.576
3.488 planos comercializados no ano de 2019 pela Operadora são da modalidade pré-estabelecidos. No exercício
de preparação e apresentação das suas demonstrações contábeis. Todas as demonstrações contábeis
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados
20%
164.334 32.847 de 2019, registra-se o montante de R$ 29,4 milhões, de contraprestações líquidas, composto por plano
apresentadas foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.
Móveis e Utensílios
10%
103.536
8.157 individual, coletivo empresarial e coletivo por adesão, conforme segue:
Disponível Constituído com o maior grau de liquidez, o disponível visa dar suporte às operações ﬁnanceiras
77.900 71.100
Veículos
20%
de curto prazo da empresa.
2019
2018
Saldo
843.662 121.838
Receitas com Operação de Assistência à Saúde - Individual
10.360.183
452
2019
2018 Outras Imobilizações - Não Hospitalares/ Odontológicos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
20%
568.917 41.186 Receitas com Operação de Assistência à Saúde - Coletivo
Caixa
1.100
3.280
Coletivo Empresarial
18.850.379
1.097.604
984
984
Outras imobilizações
Banco
1
378.272
831.686
Coletivo por Adesão
569.901 42.170
880.785
2.614.716 Saldo
Aplicações de Liquidez Imediata
Saldo
19.682.065
1.097.604
2.229.650 1.266.982
Total
881.886
2.996.268 Saldo Total
(-) Tributos Diretos
(569.136)
(81.826)
8. Intangível
4. Realizável - 4.1. Aplicações garantidoras de provisões técnicas
Saldo Total
29.473.112
1.016.231
Custo
2019
2018
Vinculadas
13.2. Eventos indenizáveis líquidos. Nesse Grupo, evidencia custo da operadora, pelos eventos
2019
2018 indenizáveis líquidos representando as despesas incorridas com os beneﬁciários, reconhecidas pelo regime
Santander
9.187.486
- Descrição
Banco do Brasil
5.040.883 Intangível - Hospitalares/ Odontológicos
de competência, atinente ao uso da cobertura contratual. O sinistro de maior representatividade dentro
Aquisição de Carteira - Gamec
2.600.000
- do grupo de despesas com eventos é o coletivo empresarial, representando 76% do total das despesas,
156.601
Sicredi
33.600
- conforme tabela:
Sistema de Computação
Total
9.187.486
5.197.484
Saldo
2.633.600
Nesse Grupo, está evidenciado os recursos aplicados em fundo de investimento dedicado ao setor de
2019
2018
saúde suplementar, conforme determina a RN 392/2015 da ANS, relativo aos ativos garantidores e cuja Intangível - Não Hospitalares/ Odontológicos
(6.966.106)
(146)
Sistema de Computação
17.639
17.639 Despesas com Eventos Conhecidos - Individual
movimentação ou desvinculação está sujeita à aprovação prévia do Órgão Regulatório. Ativos garantidores
(24.397.180)
(442.250)
Marcas Comerciais
5.553
355 Despesas com Eventos Conhecidos – Coletivo Empresarial
são bens imóveis, títulos ou valores mobiliários registrado no ativo das operadoras aﬁm de suportar a
(463.699)
60.000
518.126 Despesas com Eventos Conhecidos – Coletivo por Adesão
Outros Ativos Intangíveis
cobertura dos riscos inerentes às operações de assistência à saúde, considerando que o risco se transforma
2.829.147
7.205
83.192
536.120 (-) Glosas
em despesa.No exercício de 2019, a Operadora transferiu os ativos aplicados no Branco do Brasil, com a Saldo
62.978
2.716.792
536.120 (-) Recuperação por Coparticipação
anuência da ANS, para o Banco Santander, considerando que atualmente a Operadora vem concentrando Saldo Total
Ressarcimento ao SUS
(149.520)
(106.790)
Destacamos no Grupo do Intangível – Hospitalares/Odontológicos, o montante de R$ 2,6 milhões,
suas operações nesse Banco. 4.2. Crédito de operações com planos de assistência à saúde
(3.127.893)
(83.876)
Variação da PEONA
decorrente da evidenciação da aquisição da carteira da GAMEC adquirida no exercício de 2019, a qual
Planos Médico-Hospitalares
2019
2018
Saldo Total
(32.212.273)
(625.857)
será amortizada de acordo com estudo atuarial da carteira de beneﬁciários. 9. Provisões técnicas de
Planos Coletivos
632.839
operações de assistência à saúde - Nesse Grupo, destacamos a composição das provisões técnicas, 13.3. Despesas Administrativas
1.465.986
Planos Individuais
constituídas em obediência ao regime da competência e aos atos normativos da ANS. As provisões técnicas
2019
2018
Saldo
2.098.825
evidenciadas no passivo circulante e não circulante reﬂetem a cobertura de risco, objetivando dimensionar Despesas com Administração
80.179
4.873
(709.492)
(-) Provisão para perdas sobre crédito
as obrigações futuras da operadora. São elas:
Despesas com Empregados
1.211.677
35.669
Saldo Líquido
1.389.333
3.783
2019
2018 Despesas com Indenizações
Registram-se nesta conta todos os contratos, pelo início de cobertura contratual, sendo baixados pelo seu Descrição
492.410
37.512
296.363
- Despesas com Encargos Sociais
efetivo recebimento. A constituição da Provisão para Perda sobre Créditos - PPSC é determinada quando Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG
20.082
330.549
443.408 Despesas com Assistência Social
os planos coletivos estão em abertos há mais de 90 dias e os planos individuais, há mais de 60 dias. Abaixo Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
Despesas com Formação Proﬁssional
57.459
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de
temos a composição detalhada por idade de vencimentos:
7.234.612
355.008 Alimentação ao Trabalhador
120.121
340
Serviços Assistenciais
2019
2018 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
2.908.411
93.335 Despesas com Transporte de Empregados
81.863
A Vencer
941.880
- Saldo Total
10.769.935
891.750 Outras Despesas com Pessoal Próprio
647.620
11.960
Vencidos
Circulante
10.609.404
708.441 Remuneração por Serviços de Terceiros
2.273.564
1.206.069
Vencidos de 1 a 30 dias
334.061
- Não Circulante
160.531
183.309 Despesas com Localização e Manutenção
1.073.579
208.824
Vencidos de 31 a 60 dias
99.447
- Saldo Total
10.769.935
890.750 Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos
48.695
Vencidos de 61 a 90 dias
62.288
- Demonstramos no quadro abaixo as movimentações incorridas na constituição e reversão das provisões Despesas com Bens de Uso Próprio
90.017
4.746
661.148
- técnicas.
Vencidos a mais de 90 dias
Outras despesas com Localização e Funcionamento
343.888
16.437
Saldo
2.098.825
Publicidade e Propaganda
932.099
30.524
PPCNG
SUS
PEL
PEONA
TOTAL
(-) Provisão para perdas sobre crédito
709.492
Impostos
46.744
185.303
443.408
355.008
93.335
891.751
Saldo Líquido
1.389.333
- Saldos em 31/12/2018
Contribuições
10.963
2.524
Constituições
32.483.476
487.276 32.332.263 2.815.076 68.118.091
Taxa de Saúde Suplementar
161.300
1.357
4.3. Despesas Diferidas de Curto Prazo. Nesse Grupo está evidenciado as Despesas Diferidas no Reversões
(337.757)
(337.757)
100.779
556.149
Despesas Diversas
montante de R$ 1.052.020 referente a comissão de corretagem incidente sobre aquisição de carteira, a qual Baixas/Pagamentos
(32.187.112)
(262.379) (25.452.658)
- (57.902.150)
Saldo Total
7.796.821
2.302.286
será diferida em conformidade com a RN 435/2008 da ANS. 4.4. Créditos tributários e previdenciários
Saldos em 31/12/2019
296.363
330.549 7.234.612 1.907.411 10.769.935
2019
2018 9.1. Provisão de prêmio/contraprestação não ganha – PPCNG. Nesse Grupo, a composição da Provisão 13.4. Resultado Financeiro Líquido
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
83.572
46.815 de Prêmios e Contraprestações Não Ganhos – PPCNG, refere-se a parcela da contraprestação relativa ao
2019
2018
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
10.324 período de risco e/ou cobertura ainda não decorridos. À medida que a cobertura contratual é decorrida no Receitas Financeiras
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF
8.229
- tempo, a operadora reconhece a parcela da cobertura como receita. Nelas incluem-se apenas os contratos
Receitas com Títulos de Renda Fixa Privados
444.868
67.840
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN
160.479
5.865 com a modalidade de pós pagamento. 9.2. Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS. Nesse
Receitas com Títulos de Renda Variável
7.584
PIS a Recolher
21.979
- Grupo, a composição da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar – PEL – SUS, está evidenciado da
Receitas por Recebimentos em Atraso
254.404
135.255
- seguinte forma: a. Avisos de beneﬁciários identiﬁcados: assistência prestada ao beneﬁciário da operadora
COFINS a Recolher
Receitas com Depósitos de Contraprestações
19.133
Total
409.514
63.004 atendido na rede do Sistema Único de Saúde – SUS e ainda não cobrado, ﬁnalizando 2019 com R$ 92,4 mil;
Receitas com Créditos Tributários
584
63.770
235.394
Receitas Financeiras Diversas
Nesse Grupo, destacamos o montante de R$ 409 mil referente aos tributos retidos no decorrer do exercício, b. Débitos pendentes: são débitos vencidos em até 5 anos e não cobrados pelo SUS até a presente data de
790.342
303.233
que deverão ser recuperados, dependendo dos resultados da Operadora, exceção aos valores relativos notiﬁcação, com saldo a pagar de R$ 6,6 mil; c. Débitos parcelados: distribuídos entre circulante (R$ 71 mil) e Saldo
a 2018, os quais para serem recuperados deverão estar devidamente constituídos como créditos nas não circulante (R$ 160,5 mil) já cobrados pelo SUS e parcelados pela operadora. 9.3. Provisão de eventos/ Despesas Financeiras
Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos
(15.593)
obrigações acessórias. Destacamos a rubrica do Imposto sobre Serviços no montante de R$ 160.479, o sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais. Nesse Grupo, a composição
Despesa Financeira com Empréstimos
(3)
qual está composto pelas retenções decorrente dos serviços próprios, prestados pela LIV Saúde que não da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar – PEL dos prestadores de serviços, está evidenciado pelo
Despesas Financeiras com Operações de Assistência à Saúde
(117.980)
estão sendo utilizados em compensações, considerando a base de cálculo negativa, quando os eventos regime de competência incluindo os valores de despesas ocorridas e reconhecidas no resultado. Abaixo,
Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos
(23.221)
(41.646)
indenizáveis superam as contraprestações líquidas. 4.5. Bens e títulos a receber
demonstramos a segregação do valor provisionado.
Despesas por Pagamentos em Atraso
(181.219)
(242)
Descrição
2019
2018
2019
Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras
(15.770)
(16)
Estoque
14.259
- A Vencer
5.855.700
(84.921)
(1.737)
Despesas Financeiras Diversas
Adiantamentos a Funcionários
77.029
300 Vencidos
Saldo
(423.110)
(59.236)
Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais
1.553.481
Vencidos de 1 a 30 dias
659.751
367.233
243.998
Saldo Líquido
Adiantamentos a Fornecedores
271.891
- Vencidos de 31 a 60 dias
258.889
Empréstimos a Controladas - Clínica LIV
602.237
- Vencidos de 61 a 90 dias
136.213 14. Patrimônio Mínimo Ajustado - O Patrimônio Mínimo Ajustado – PMA, é calculado conforme
2.235.510
- Vencidos de 91 a 120 dias
Outros Títulos a Receber - ICC
109.380 estabelecido pela ANS na IN/DIOPE Nº 50, sendo a sua constituição representa o valor mínimo do
Saldo
4.754.406
300 Vencidos a mais de 120 dias
214.679 Patrimônio Líquido ajustado por efeitos econômicos, calculado a partir da multiplicação do fator ‘K’, deﬁnido
pelo
enquadramento
da
operadora
quanto
a
sua
classiﬁcação,
segmentação,
região
de
comercialização
Outros Créditos ou Bens a Receber
Saldo Total
7.234.612
Bloqueio Judicial a Recuperar
355.529
355.529 9.4. Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisadas – PEONA. Nesse Grupo, a composição (Anexo I da RN 209) e pelo capital base estabelecido pela ANS. Na obtenção do PMA a operadora realiza
Carlos Sicard
495.719
472.442 da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados tem a sua constituição realizada por metodologia própria, para efeito de cálculo, a partir do saldo do Patrimônio Líquido, conforme estabelece a IN/DIOPE Nº 50,
Phillips
49.808
49.808 RN 393/2015. A PEONA refere-se a uma estimativa do montante de eventos/sinistros ocorridos e que revertendo os efeitos negativos e positivos que ainda não foram incluídos nas contas de resultado,
23.336
- até o encerramento do exercício não tenham sido avisados a operadora. Nesse exercício o montante como a despesa de comercialização e os valores dispostos na conta do ativo intangível. Ainda como
Maquineta Stone - Créditos a Receber
forma de ajuste a operadora adiciona valores contabilizados no ano de 2012, como as obrigações
Saldo
924.393
877.780 evidenciado para a PEONA é de R$ 2,9 milhões. 10. Tributos e encargos sociais a recolher
legais classiﬁcadas no passivo não circulante. A seguir, a demonstração da composição do PMA
5.678.799
878.080
Saldo Total
Descrição
2019
2018
Apuração do Patrimônio ajustado por efeitos econômicos
Destacando-se nesta conta, temos: a) Estoques: Nessa rubrica, registra-se os estoques, cuja rotatividade Tributos e Encargos Sociais a Recolher
(+) Patrimônio Líquido
7.770.016,12
é de 30 dias, sendo a sua utilização programada para serem utilizados em janeiro do ano seguinte; b)
Tributos e Contribuições
127.913
Deduções, data-base
Adiantamento a prestadores de serviço: Nessa rubrica, está registrado os adiantamentos concedidos aos
Outros Tributos e Contribuições
259.585
81.734
(-) Participação em entidades reguladas
prestadores de serviços, quando da transição da compra da carteira da GAMEC, em que a responsável pelo
Retenções de Imposto e Contribuições
280.186
(-) Créditos tributários decorrentes de prejuízos ﬁscais de IR e bases negativas de
pagamento dos serviços prestados é a GAMEC, mas que, por acordo da Administração, os valores foram
366.139
879.403 contribuição social
Parcelamento de Tributos e Contribuições
pagos pela LIV Saúde a título de adiantamento aos prestadores, sendo reembolsado a LIV Saúde, quando Saldo Total
905.911
1.089.050
(-) Despesas de comercialização diferida
6.312.120,84
o Ativo Garantidor da GAMEC tivesse seu levantamento autorizado pela ANS. c) Empréstimos a controlada Circulante
685.555
734.578
(-) Despesas Antecipadas
– Clínica LIV: Nessa rubrica, registra-se os valores destinados ao custeio da Controlada, os quais serão Não Circulante
220.355
354.472
(-) Ativo não circulante intangível
2.716.791,53
revertidos como despesas assistenciais, considerando que a estrutura operacional corresponde a Rede Saldo Total
905.911
1.089.050

muito a agradecer. Em primeiro lugar, aos nossos beneﬁciários que acreditam em nossa competência
e know-how em oferecer um produto de qualidade ao custo do poder aquisitivo de nossa população.
Aos nossos parceiros empresariais, na manutenção dos contratos de assistência aos empregados,
fortalecendo a nossa marca como empresa de assistência à saúde, nos contratos coletivos. Aos
nossos colaboradores, estimulando o desenvolvimento de suas competências na entrega dos melhores
resultados, valorização e reconhecimento pessoal no alcance dos objetivos pessoais e proﬁssionais,
cultivando relacionamentos duradouros. Aos nossos acionistas, em que compraram a ideia de sermos
uma operadora que pode disputar o mercado de saúde suplementar a nível nacional, o que nesse
ano, impôs a alocação de recursos ﬁnanceiros na ordem de 24 milhões, suportando assim o custeio
assistencial bem como, o atendimento ao normativo da ANS na concepção dos ativos garantidores da
operação. É importante salientar todo o apoio para que, ainda com menos de 2 (dois) anos desta
nova operação, ultrapassemos todas as projeções realizadas inicialmente para os próximos 5
(cinco) anos. Assim, ﬁnalizamos esse exercício, com o dever cumprido para o planejamento desenhado
em 2018 e sabendo que o próximo ano será ainda mais desaﬁador para as operadoras de assistência à
saúde no alcance dos objetivos, focada na sustentabilidade.
Ítalo Martins de Oliveira
CEO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
(METÓDO DIRETO)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
(+) Recebimento de Planos Saúde
30.086.020
109.688
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
45.102.338
239.661
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
444.868
(+) Outros Recebimentos Operacionais
139.004
11.885
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
30.767.742
43.264
(-) Pagamento de Comissões
3.886.919
(-) Pagamento de Pessoal
2.091.290
69.778
(-) Pagamento de Pró-Labore
75.172
22.192
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
3.329.587
146.397
(-) Pagamento de Tributos
3.430.594
131.561
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
570.849
125.999
(-) Pagamento de Aluguel
702.861
7.000
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
932.099
31.761
(-) Aplicações Financeiras
44.479.438
140.238
884.502
87.353
(-) Outros Pagamentos Operacionais
¦ Caixa Líquido das Atividades Operacionais
(15.378.824)
(444.309)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar
880.263
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros
1.055.872
66.837
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível
32.600
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas
311.428
246.149
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento
¦ Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
(2.526.312)
(66.837)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de Capital em Dinheiro
15.524.685
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos
2.000.000
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento
533.522
23.825
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
¦ Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
17.524.685
509.697
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
(380.451)
(1.449)
381.552
2.289
CAIXA – Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final
1.101
840
Ativos Livres no Início do Período (*)
2.996.268
2.289
881.886
840
Ativos Livres no Final do Período (*)
Aumento/(Diminuição)nasAplicaçõesFinanceiras–RECURSOSLIVRES (2.114.382)
(1.449)
(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez
Imediata e Numerários em Trânsito).
Ajustes excepcionais, data-base Dezembro/2012
(+) Obrigações legais classiﬁcadas no passivo não circulante em 31/12/12
589.140,74
(-) Parcela do ativo, em 31/12/12, referente a transferência da responsabilidade de
pagamento das obrigações legais ocorridas nos termos do art. 4º da IN/DIOPE nº 20, de 2008
(+) Ativo não circulante intangível, referente a gastos com aquisição de carteira
contabilizados em 31/12/12
(+) Ativo não circulante intangível, referente a gastos com programas PROMOPREV
contabilizados em 31/12/12
Outros ajustes
% Ponderador
2%
(=) Patrimônio Líquido Ajustado
- 1.247.113,44
Apuração do Patrimônio Mínimo Ajustado (PMA)
Descrição
Ano base: 2019
Classiﬁcação
Medicina de grupo
Segmentação
ST
Região de comercialização
5
Fator ‘K’:
18,06%
Capital base
8.789.791,63
PATRIMÔNIO MÍNIMO EXIGIDO (PME)
1.587.436,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
- 1.247.113,44
Situação do PME: insuﬁciente em:
- 2.834.549,80
15. Margem de Solvência - A Solvência é a capacidade da operadora em honrar os compromissos
assumidos perante os beneﬁciários e prestadores de serviço. Através da IN/DIOPE nº 50 a ANS (órgão
regulador do setor). A LIV Saúde ﬁnalizou 2019 com uma margem de solvência de R$ 4,6 milhões. Apesar
de termos uma margem de solvência positiva, frente ao patrimônio líquido ajustado da operadora temos
insuﬁciência. 16. Capital Circulante Líquido (CCL) - O Capital Circulante Líquido - CCL representa o total
de recursos de curto prazo disponíveis para ﬁnanciamento das atividades da empresa. Ao ﬁnal de 2019
a LIV Saúde apresentou um CCL positivo em R$ 2,1 milhões. Consequentemente a liquidez corrente da
operadora é positivo em 1,13, conforme demonstrado abaixo:
Capital Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

2019
18.612.525,88
16.590.770,93
Situação do Capital Circulante
2.021.754,95
Índice de Liquidez Corrente
1,12
17. EVENTOS SUBSEQUENTES - Não há evidências de eventos subsequentes relevantes até a data da
autorização para emissão das demonstrações ﬁnanceiras.
São Paulo – São Paulo, 31 de dezembro de 2019
Ítalo Martins de Oliveira
CEO
Leonardo Rosario de Alcantra
Superintedente Administrativo Financeiro
Sérgio de Melo Duarte
Contador
CPF: 022.389.133-94
CRC CE009566/O-5
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da LIV Linhas Inteligentes de Atenção à Vida S.A. Fortaleza - CE
Opinião com ressalva Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da LIV Linhas Inteligentes de Atenção
à Vida S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo
nessa data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para
opinião com ressalva, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da LIV Linhas Inteligentes de Atenção à Vida
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o
exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com
ressalva Conforme nota explicativa nº 7, o saldo líquido do ativo imobilizado no valor de R$ 2.229.649,59, não
contempla os procedimentos determinados pela NBC TG 01 (R4) e NBC TG 27 (R4), Normas emanadas do
Conselho federal de Contabilidade (CFC), relativo a redução do valor recuperável dos ativos, sua vida útil e
as taxas de depreciação estimadas, portanto, não foi efetuada a revisão da vida útil econômica dos bens em
2019, impossibilitando-nos de opinar sobre o valor apresentado no balanço patrimonial no presente exercício.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em
relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional
do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos Auditoria dos valores
correspondente ao exercício anterior Os valores correspondentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro
de 2018, apresentados para ﬁns de comparabilidade, foram auditados por outros auditores, que emitiram
relatório com ressalva datado de 29 de março de 2019, a saber: O saldo contábil liquido do ativo imobilizado
está representado em 2018, pelo valor de 1.266.983. A operadora não adotou os procedimentos
contemplados na NBC TG 01 (R4) e NBC TG 27 (R4), normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, sobre a redução do valor recuperável dos ativos, o estabelecimento de vida útil para os
bens do ativo imobilizado e das taxas de depreciação, respectivamente. Portanto, em 2018, a operadora não
efetuou a revisão da vida útil econômica dos bens do imobilizado com o objetivo de se certiﬁcar que o seu
valor contábil liquido constante do balanço patrimonial está de acordo com as práticas contábeis utilizadas
para esses ativos. Diante disso, ﬁcamos impossibilitados de validar o valor apresentado no Balanço
Patrimonial de 31 de dezembro de 2018, referentes aos valores de realização. Responsabilidade da
administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
ﬁnanceiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
Nossa responsabilidade é a de obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas por
base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada em conformidade
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamentos sempre mantendo absoluta
31ED5<1@B?KCC9?>1<>?453?BB5B411E49D?B91 <\=49CC?N!45>D9K31=?C51F1<91=?C1@?CC929<9414545B9C3?C
de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
atentando sempre para as evidências de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião.
O risco da auditoria não detectar distorção relevante causada por fraude é maior do que proveniente de erro,
considerando que a fraude pode resultar do ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão
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auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
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adequação das políticas contábeis adotadas e utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
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contábil de continuidade operacional e, se existe incertezas signiﬁcativas relacionadas a eventos ou
circunstâncias que possam causar dúvidas signiﬁ
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TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ nº 14.841.301/0001-52
Demonstrações Financeiras
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
ATIVO
2019
2018 PASSIVO
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.886
2.573
Contas a pagar
Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor
Obrigações societárias
justo por meio de resultado
16.104 65.303
Obrigações tributárias
Recebíveis
8.739
8.467
Obrigações trabalhistas
Impostos a compensar
466
179
Outros ativos
11.856 11.315 Não circulante
41.051 87.837
Impostos diferidos
Não circulante
Outros ativos
704 Patrimônio líquido
Impostos diferidos
4.253
Capital social
Imobilizado
414
73
Reserva legal
Intangível
154
163
Reserva de lucro
568
5.193
Plano de opções

Demonstração dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
9.674 53.428
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
9.674 53.428
Demonstração dos ﬂuxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
9.674 53.428
515
388 Lucro líquido do exercício
515
388 Ajustes
Depreciação e amortização
29
47
Aumento de reserva de pagamento baseado em ações
394
310
762
762
Provisão de gratiﬁcação,
152
152
encargos e participação nos lucros
211 14.526
3.640
6.744
Provisão para imposto de renda e
16.617 16.223
contribuição social correntes
14 36.570
21.171 23.881
Provisão para imposto de renda e
Total do ativo
41.619 93.030 Total do passivo e patrimônio líquido
41.619 93.030
contribuição social diferidos
4.380 (4.160)
Demonstração dos resultados - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Provisão para contingência ﬁscal
788
2.779
2019
2018
2019
2018 Lucro líquido do exercício, ajustado
15.490 103.500
Taxa de administração
21.655 33.131
Outras receitas e despesas operacionais
(202)
(226) (Aumento) de recebíveis
(272) (7.809)
Taxa de performance
6.976 93.380 Resultado operacional
14.068 85.838
(Aumento)/ redução de ativos ﬁnanceiros
Receita operacional líquida
28.631 126.511 Imposto de renda e contribuição social
mensurados a valor justo por meio do resultado
49.199 (39.718)
Despesas e receitas operacionais
(287)
(54)
(14) (36.570) (Aumento) de impostos a compensar
Despesas com pessoal
(8.476) (33.265) Corrente
(Aumento)/redução de outros ativos
163
2.312
(4.380) 4.160
Plano de opções
(177) (1.744) Diferido
Aumento/(redução) de obrigações trabalhistas
(15.950)
(593)
(4.394) (32.410)
Despesas administrativas
(6.717) (7.171)
Aumento/(redução) de contas a pagar
(1.279) 1.212
9.674 53.428
Resultado com ativos ﬁnanceiros
1.009
1.733 Lucro líquido do exercício
Aumento/(redução) de obrigações tributárias
(22.703)
(28)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(16) (15.131)
Capital social Reserva legal Reserva de lucro Plano de opções Lucro líquido do exercício
Total Caixa líquido das atividades operacionais
24.345 43.691
Saldos em 31 de dezembro de 2017
762
152
16.984
15.913
- 33.811 Atividades de investimento
Reserva de pagamento baseado em ações
310
310
Aquisição de imobilizado
(361)
(10)
Lucro líquido do exercício
53.428 53.428 Caixa líquido das atividades de investimento
(361)
(10)
Destinação dos lucros auferidos no exercício
Atividades de ﬁnanciamento
Distribuição propostos no exercício
(11.668)
(52.000) (63.668)
Dividendos pagos no exercício
(22.671) (42.434)
Composição de reservas
1.428
(1.428)
- Caixa líquido das atividades de ﬁnanciamento
(22.671) (42.434)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
762
152
6.744
16.223
- 23.881 Total de ﬂuxo de caixa
1.313
1.247
Reserva de pagamento baseado em ações
394
394
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.573
1.326
Lucro líquido do exercício
9.674
9.674
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
3.886
2.573
Destinação dos lucros auferidos no exercício
Fluxo de caixa do exercício
1.313
1.247
Distribuição de dividendos antecipada
(3.000) (3.000)
DIRETORIA
Dividendos mínimos obrigatórios deliberados
(2.418) (2.418)
José Carlos Reis de Magalhães Neto - Diretor
Dividendos adicionais deliberados
(3.104)
(4.256) (7.360)
CONTADOR
Saldos em 31 de dezembro de 2019
762
152
3.640
16.617
- 21.171
Henrique Luiz Gonzaga - CRC 1SP 256056/O-0
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o Parecer do Auditor Independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
2019

2018

394
10.112
8.568
859
19.933

1.673
20.005
30.485
16.598
68.761
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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, ﬁcam 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 01310923, 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.

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 04001004, a ﬁm 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) ﬁxar o
montante da remuneração global anual da Diretoria. São Paulo, SP, 15/06/2020. Edson Maioli - Diretor.

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)

COMUNICADO
³$&6HQKRUHV5HSUHVHQWDQWHV/HJDLVGDHPSUHVDJ. RAU METALÚRGICA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. Ref. Notificação de Rescisão: Prezados Senhores Representantes Legais, NOTIFICAMOS
nosso declínio ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios e Afins, de 09/02/2015.
Solicitamos a rescisão por falta de pagamento. Pedimos que nos informe, dentro de 10 (dez) dias, os
dados do novo patrono para providenciarmos os substabelecimentos, transferindo todos os processos
que se encontram em nossa responsabilidade.
São Paulo, aos 18 de junho de 2020.
%LVFDOGL%XHQR6RFLHGDGHGH$GYRJDGRVµ

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 Certiﬁcados 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 deﬁnida 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 ﬁca 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 deﬁnido no Termo de Securitização). Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o
signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. 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 especíﬁcos 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 ﬁzerem 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.
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV(GXDUGR6DQWRV3RQWHVGH0LUDQGDQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R &$5/26$/%(5723$9$1,%UDVLOHLUR&DVDGR5*&3)TXHOKHIRLSURSRVWD
XPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$DOHJDQGRHPVtQWHVHREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH
5 PDLRGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDV(QFRQWUDQGR
VHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDH
SDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRVRESHQDGH
SHQKRUDHPWDQWRVGHVHXVEHQVTXDQWRVEDVWHPjJDUDQWLDGDH[HFXomR(PFDVRGHSDJDPHQWRGHQWURGRWUtGXRDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGH1RSUD]RSDUDHPEDUJRVUHFRQKHFHQGRRFUpGLWRGRH[HTHQWHHGHSRVLWDQGRGR
YDORUHPH[HFXomRLQFOXLQGRFXVWDVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVSRGHUiRH[HFXWDGRUHTXHUHURSDJDPHQWRGRUHVWDQWHHP
SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGHDRPrV1mRVHQGRHIHWXDGRRSDJDPHQWRIOXLUiRSUD]RGH
 TXLQ]H GLDVSDUDDSUHVHQWDomRGHHPEDUJRVjH[HFXomR(PFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO(VSpFLHVGH&RQWUDWRV([HTXHQWH%$1&20(5&$17,/'2%5$6,/6$([HFXWDGR-%5,1'8675,$
(&20(5&,2'(2/(269(*(7$,6/7'$(33HRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621
$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR
3DXOR 'UD *LVODLQH 0DULD GH 2OLYHLUD &RQUDGR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D -%5 &RPpUFLR ,PSRUWDomR (
([SRUWDomR GH *UmR H 0DWpULDV 3ULPDV /7'$  &13-  H -KRQDWKDQ *RPHV *RGLQKR 3LPHQWD
-~QLRU &3)0)  TXH OKHV IRL SURSRVWD XPD H[HFXomR GH WtWXOR H[WUDMXGLFLDO Q 
 SRU SDUWH GH %DQFR 0HUFDQWLO GR %UDVLO 6$ EDVHDGD QD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR ± 'HVFRQWRV
GH 7tWXORV Q  FHOHEUDGD HQWUH DV SDUWHV HP  QR YDORU DWXDOL]DGR DWp RXWXEUR GH 5
 (QFRQWUDQGRVH RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/ SDUD SDJDUHP R GpELWR HP WUrV GLDV DUWLJR  GR &3&  RX RIHUHFHUHP HPEDUJRV SRU PHLR GH DGYRJDGR
OHJDOPHQWH KDELOLWDGR HP TXLQ]H GLDV 1mR VHQGR HIHWXDGR R SDJDPHQWR QR SUD]R GH WUrV GLDV SUD]R SDUD
HPEDUJRV RX SHGLGR GH SDUFHODPHQWR  2V KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IRUDP IL[DGRV HP  GH] SRU FHQWR  GR YDORU
DWXDOL]DGR GR GpELWR 2FRUUHQGR R SDJDPHQWR QR SUD]R GH WUrV GLDV DFLPD UHIHULGR RV KRQRUiULRV ILFDP UHGX]LGRV
SDUD FLQFRSRUFHQWR  DUWLJR$SDUiJUDIR~QLFRGR&3& 1RSUD]RSDUDHPEDUJRV TXLQ]HGLDV SRGHUmR
RV H[HFXWDGRV UHFRQKHFHQGR R GpELWR H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  WULQWD SRU FHQWR  GR WRWDO GHYLGR
IRUPXODUHP SHGLGR GH SDUFHODPHQWR GR UHVWDQWH HP DWp VHLV YH]HV FDVR HP TXH DV SUHVWDo}HV VHUmR FRUULJLGDV
PRQHWDULDPHQWH H DFUHVFLGDV GH MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV DUWLJR  $ GR &3&  1mR KDYHQGR
PDQLIHVWDomR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

TDSP - GILBERTO SABINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ/MF nº 08.874.484/0001 -00 - NIRE
nº 35.221.457.517 - Ata de Reunião de Sócios - Data
e Horário: Em 12/06/2020, às 14h. Local: Sede social, em
São Paulo-SP, na Rua Iguatemi nº 448, 10º andar, conjunto
1001, sala 05, Itaim Bibi. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do §2º do artigo 1.072, do Código Civil
Brasileiro. Mesa: Sr. João Nuno de Sousa Rodrigues dos
Santos, Presidente da Mesa, e Sr. José Jorge Lisboa Santos Rosa, Secretário da Mesa. Presença: A totalidade dos
sócios, conforme a seguir assinado. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução do capital social de 28.254.523,00 para R$
10.000,00. Deliberação: Constituída a mesa e veriﬁcado o
cumprimento de todas as formalidades legais e as previstas
no Contrato Social, deliberaram, por unanimidade de votos da
totalidade dos sócios presentes, que estando o capital social
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, e conforme o
disposto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro,
reduzir o capital social de R$ 28.254.523,00, dividido em
28.254.523 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
para R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, portanto uma redução de R$ 28.
244.523,00, para a sócia TDSP - Participações Ltda. Esta Ata
de Reunião de Sócios e a alteração contratual respectiva serão
levadas a registro na JUCESP, após o cumprimento do prazo
legal, conforme os artigos 1082 e 1084 do Código Civil Brasileiro . Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, a qual é assinada pelos representantes lega is das sócias
e, em seguida foi encerrada a reunião. São Paulo, 12/06/2020.
João Nuno de Sousa Rodrigues dos Santos - Presidente; José
Jorge Lisboa Santos Rosa - Secretário Pelos Sócios: TDSP
- Participações Ltda. - João Nuno de Sousa Rodrigues dos
Santos; TDSP - Participações Ltda - José Jorge Lisboa Santos Rosa. José Jorge Lisboa Santos Rosa

(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  6DPLUD GH &DVWUR /RUHQD
QD IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 5$* $OYHV /RJtVWLFD /WGD (33 &13-   TXH RV DXWRV GD
DomR 0RQLWyULD HQFRQWUDPVH HP IDVH GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD KRQRUiULRV VXFXPEHQFLDLV  GD TXDQWLD GH 5
 MXOKR GH   WHQGR FRPR H[HTXHQWH /HH %URFN &DPDUJR $GYRJDGRV (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUW
GR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUD
RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6  352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  *XVWDYR +HQULTXH %UHWDV 0DU]DJmR
QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD+DVDQ0RXVVD &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR
&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$VXFHVVRUSRULQFRUSRUDomRGR%DQFR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOR
IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   (VWDQGR
R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD
HIHWXH R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP
 H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R
SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR 0RQLWyULD  &RPSURPLVVR
5HTXHUHQWH )81'$d2 62 3$8/2 PDQWHQHGRUD GD 3217,)Ë&,$ 81,9(56,'$'( &$7Ï/,&$ '( 62 3$8/2
38&635HTXHULGR526$1*(/$0$5,$)(50,$12HRXWUR(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(662
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  GHFRUUHQWH GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQILVVmR GH 'tYLGD ILUPDGR SHODV SDUWHV (VWDQGR R UHTXHULGR HP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGR
LVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJR
GR &3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV
SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR
DUWLJR  ,9 GR &3& 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHMXQKRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD6HQKRUDGRÏ(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /XFLDQH&ULVWLQD5RGULJXHV*DGHOKRQDIRUPDGD
/HLHWF(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD/XFLDQH&ULVWLQD5RGULJXHV
*DGHOKR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH1RVVD6HQKRUDGRÏ63)D]6DEHUD/0&RPpUFLRGH(PEDODJHQV
/WGD(33 &13- TXH%$1&26$17$1'(5 %UDVLO 6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLD
GH5 MXOKRGH UHSUHVHQWDGDSHOR&RQWUDWRGH&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ
FDGDVWUDGRLQWHUQDPHQWHFRPRRSHUDomRQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUED
KRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWR
SURFHGLGRVREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDR)HLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
QHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGHH

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. !PROVAÎÍOªDEªCONTASªEªDEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVAªAOªEXERCÓCIOªlNDOªEMªª2. 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
DEMONSTRAÎÜESªlNANCEIRASªRELATIVASªAOSªEXERCÓCIOSªlNDOSªEMªªATÏªª3. Outras matérias de interesse.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009744-15.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Lindinalva Petrovick, CPF 890.737.207-10,
QUEªAª!ÎÍOªDEª0ROCEDIMENTOª#OMUM ªREQUERIDAªPORª3OCIEDADEª"ENElCENTEªDEª3ENHORASª ª(OSPITALª3ÓRIOª,IBANÐSªFOIªJULGADAªPROCEDENTE ªCONDENANDOª
Aª RÏª AOª PAGAMENTOª DEª 2ª  ª DEZ ª CORRIGIDOSª MONETARIAMENTE ª BEMª COMOª Aª CUSTAS ª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª Eª DEMAISª COMINAÎÜESª
%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOª
DOªDÏBITO ªSOBªPENAªDEªSERªACRESCIDOªDEªMULTAªNOªPERCENTUALªDEªªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTª ªeeªªEªªDOª#0# ª4RANSCORRIDOªOª
PRAZOªSEMªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªDIASªPARAªQUEªAªEXECUTADA ªINDEPENDENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªOFEREÎAªSUASª
IMPUGNAÎÜESªARTªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (1006987-47.2019.8.26.0009) - Processo Principal: 0019843-70.2013.8.26.0009.
A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a Maria Rosângela Ferreira
dos Santos, CPF 033.523.558-19, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 29.672,08 (junho/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
HONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª%STANDOªAªEXECUTADAªEMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTE ªPARAªQUE ªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSª
os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de
10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada,
INDEPENDENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªOFEREÎAªSUAªIMPUGNAÎÍOªARTªªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªªª"ª ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039409-33.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JVR CONSTRUÇÕES
E REVESTIMENTO LTDA, CNPJ 07.609.457/0001-47, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Construtora
Tenda S/A e outros, objetivando condenar a ré ao pagamento R$ 45.861,03 (agosto/2018), corrigidos monetariamente, bem como a custas,
honorários e demais cominações, referente aos valores despendidos pelas Autoras nas Reclamatórias Trabalhistas dos empregados da Ré, nºs
0010029- 15.2016.5.03.0140, 0010789-33.2016.5.03.0020 e 0010551-85.2015.5.03.0137. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
FOIªDETERMINADAªAªSUAª#)4!±°/ ªPORª%$)4!, ªPARAªOSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOª
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
ESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013995-18.2014.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIENE ROCHA DE SOUZA, Brasileiro, CPF 267.209.708-95, com endereço à Rua Firminopolis, 91, casa 01,
Jardim Vista Alegre, CEP 02878-000, São Paulo - SP, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma
Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 36.772,07 (11.11.2014), corrigidos e acrescido
de encargos legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a
ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na
Rua Firminópolis, nº 01, casa 03, Jardim Vista Alegre, São Paulo/SP, instalação 121389189, parceiro 0013647463. Estando a
REQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSENDOª
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
FORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,,1RVVD

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUORV(GXDUGR6DQWRV3RQWHVGH
0LUDQGDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 5$)$(/)(51$1'(6%,&$/+2%UDVLOHLUR&3)FRP
HQGHUHoRj3UDFD-XVFHOLQR.XELWVFKHNGH2OLYHLUDDS-DUGLP%HOD9LVWD&(3*XDUXOKRV63TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH %XVFD H $SUHHQVmR (P $OLHQDomR )LGXFLiULD SRU SDUWH GH %9 )LQDQFHLUD 6$ &UpGLWR
)LQDQFLDPHQWR H ,QYHVWLPHQWR WHQGR SRU REMHWR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR Q  2 EHP (7,26
+$7&+;69 )/(; 3 $* &203/(7272<27$)$$%5.%7'35(7$FRP
DFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHSOHQDGREHPQRSDWULP{QLRGRDXWRUHDFRQGHQDomRGRUpXQDVGHPDLVFRPLQDo}HV
OHJDLV EHP HVWH KDYLGR FRP DOLHQDomR ILGXFLiULD IDFH DR QmR SDJDPHQWR GDV SDUFHODV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP
OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD
HSDUDTXH3$*8(DLQWHJUDOLGDGHGDGtYLGDQRSUD]RGHGLDVRXDSUHVHQWHUHVSRVWDQRSUD]RGHGLDVVHQGR
TXH DPERV RV SUD]RV IOXLUmR DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR0RQLWyULD&KHTXH5HTXHUHQWH
3HVFD9LYD&RPpUFLRGH3HVFDGRV/WGD5HTXHULGR070&RPHUFLDO,PSRUWDGRUD(,5(/,(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R
070&20(5&,$/,03257$'25$(,5(/,&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRU
SDUWH GH 3HVFD 9LYD &RPpUFLR GH 3HVFDGRV /WGD DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH D DXWRUD H FUHGRUD GD Up QD TXDQWLD GH 5
 GHFRUUHQWH GRV FKHTXHV QV         
     WRGRV GD DJrQFLD  GR %DQFR 6DQWDQGHU (QFRQWUDQGRVH D Up HP OXJDU
LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV HIHWXH R
SDJDPHQWR GD TXDQWLD GHYLGD EHP FRPR R SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  FLQFR SRU FHQWR  GR YDORU
DWULEXtGR j FDXVD KLSyWHVH HP TXH ILFDUi LVHQWR D  GR SDJDPHQWR GH FXVWDV SURFHVVXDLV RX RIHUHoD HPEDUJRV HP LJXDO
SUD]RVRESHQDGHGHFRUULGRRSUD]RTXHIOXLUiDSDUWLUGRSUD]RGHVWHHGLWDOVHUFRQVWLWXtGRHPWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHPDLRGHH

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada MARIZE TAMAOKI (CPF nº 781.234.538-68), bem como da terceira interessada MARLENE LUCIA BARBOSA DOS REIS (CPF nº 116.935.618-40) expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº.
0005000-08.2018.8.26.0565, ajuizada pela exequente FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (CNPJ nº 03.470.727/0001-20). O Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos
879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.
canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 29/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado
para o 2º Leilão com início no dia 01/07/2020 às 14:01h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 46.326 do 1° CRI de Mauá/SP: AVALIAÇÃO: R$ 215.665,90 (duzentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado espólio de DULCYNEA DE MORAES, na pessoa de seu inventariante ALEXANDRE CUNHA BARBOSA (qualificação ignorada), bem como para a intimação dos demais executados, FABIO DE LIMA CUNHA (CPF nº 153.956.61883) e sua mulher na qualidade de coproprietária FRANCISLENE GARCIA DE OLIVEIRA CUNHA (qualificação ignorada); FLAVIA DE LIMA CUNHA (CPF nº 261.378.838-09), e FERNANDO DE LIMA DA CUNHA (CPF nº 386.143.358-30), bem como ainda para a intimação da terceira interessada
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – DEPARTAMENTO FISCAL, e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0018376-04.2018.8.26.0002, ajuizada pelo CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA (CNPJ nº 66.862.236/0001-45). A
Dra. Fabiana Feher Recasens, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional do Foro de Santo Amaro /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art.
250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 29/06/2020
às 14:00h, e com término no dia 01/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/07/2020 às 14:01h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o
bem imóvel será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 36.091 do 11° CRI de São Paulo – SP. AVALIAÇÃO: R$
260.881,47 (duzentos e sessenta mil e oitocentos e oitenta e um real e quarenta e sete centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2020).
Edital de 1ª e 2ª Praça de parte ideal 50% da nua-propriedade do bem imóvel e para intimação do executado OSMAR AUGUSTO DO AMARAL (CPF nº 112.854.418-00), e sua mulher MARIA TERESA DE SOUZA DO AMARAL (CPF nº 173.300.468-84) na qualidade de coproprietária, bem como os
condôminos e coproprietários ROMILDA DA SILVEIRA AMARAL DE ANDRADE (CPF nº 094.464.628-00) e seu marido SÉRGIO JOSÉ DE ANDRADE (CPF nº 031.251.388-76), bem como ainda o usufrutuário HORÁCIO AUGUSTO DO AMARAL (CPF 156.671.548-20) e demais interessados,
expedidos nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1000839-83.2018.8.26.0549, EDUARDO D. VILAS BOAS BERTOCCO (CPF nº 138.805.898-79) e ANA CAROLINA ROLIM BERTOCCO (CPF nº 059.676.486-31). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito
da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 29/06/2020 às 14:00h, e com término no
dia 01/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/07/2020 às 14:01h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais
der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 1.442 do CRI de Santa Rosa de Viterbo-SP. AVALIAÇÃO CORRESPODENTE A 50% DO BEM
IMÓVEL: R$ 33.333,00 (trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais), conforme fls. 273 dos autos, atualizado até (dezembro de 2019).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos requeridos, THAIS BRISOLLA CONVERSANI (CPF nº 004.730.248-88); CELSO CESAR CARRER (CPF nº 054.812.498-12); ANTÔNIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI (CPF nº 792.938.598-15); ROSANA SILVA CONVERSANI
(CPF nº 054.548.118-07); bem como para a intimação dos terceiros interessados e credores PREFEITURA DE MUNUCIPAL DE BAURU (CNPJ 46.137.410/0001-80); BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0037-00), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ nº 16.379.400/0001-50),
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL (CNPJ nº 03.636.198/000192), e FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-53), expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0015692-59.2019.8.26.0071, ajuizada pelo exequente ISRAEL XAVIER CONVERSANI
(CNPJ nº 341.523.168-29). A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional
de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no
1º Leilão com início no dia 29/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/07/2020 às 14:01h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 75% (setenta e cinco por sento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 46.834 do 2° CRI
de Bauru – SP. AVALIAÇÃO: R$ 142.900,17 (cento e quarenta e dois mil e novecentos reais e dezessete centavos) atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio de 2020).
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DOS BENS MÓVEIS DESCRITOS NA FALÊNCIA DE TRADEFER FERRO E AÇO LTDA - CNPJ 60.991.882/0001-26, representada neste ato por seus sócios, Sr. RODRIGO ADDUCI, CIRG nº 34.116.505-0 SSP SP, CPF (MF) nº 309.913.068-05, BEM COMO PARA
INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS - PROCESSO Nº 1091519-40.2017.8.26.0100. O Dr. JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, Juiz de Direito da 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, na forma da lei,
etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/
goldleiloes) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com início no dia 01/07/2020 às 14:00h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 11.101/05: “A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que
seja inferior ao valor de avaliação, art. 891 paragrafo único não sendo aceito lance inferior a 50% da avaliação”, da matricula abaixo descrita. Matricula nº 136.752 do 1º CRI de Sorocaba-SP: Avaliação: R$ R$785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais), para outubro de 2018).
Edital de 1ª e 2ª Fase de Leilão Judicial Eletrônico dos direitos aquisitivos de bem imóvel e para intimação de PARADISO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ nº 68.890.375/0001-08), expedido nos autos da Ação de Execução, Processo nº. 1032057-58.2017.8.26.0002, ajuizada por CONDOMÍNIO AMÉRICA BUSINESS PARK (CNPJ nº 03.794.992/0001-46). O Dr. Eduardo Giorgetti Peres, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do
TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes ou www.goldleiloes.com.br ) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 29/06/2020 às 14:00h, e com término no dia 01/07/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 01/07/2020
às 14:01h, e com término no dia 21/07/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da
matricula abaixo descrita. Objeto de Matricula nº 161.452 – 15º Registro de Imóveis de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 227.756,38 (Duzentos e vinte e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme atualização do laudo pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até Julho/2019.
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L200 Triton ganha série especial
Em comemoração aos 26 anos de história do rali Mitsubishi Motorsports, a marca
de veículos 4x4 lança uma série especial de
sua já renomada picape: a L200 Triton Motorsports. Com detalhes exclusivos, o modelo chega às concessionárias Mitsubishi de todo
o País com preço de R$ 179.990
Disponível em três opções de cores de
carroceria - Branco Fuji Perolizado, Bege Jisan Sólido e a inédita Cinza Concrete, a edição exclusiva é feita com base na L200 Triton Sport e oferece aos clientes um visual
ainda mais robusto, em linha com o estilo de
vida dos praticantes do Rali Mitsubishi Motorsports.
Por fora, o visual mais invocado da série
especial é garantido graças ao amplo uso do
acabamento em preto fosco, presente em diversas partes do modelo como na grade frontal, no robusto para-choque de impulsão, nos
detalhes do para-choque traseiro, nos espelhos retrovisores, nas molduras das caixas de
rodas, nas bordas dos faróis de neblina e das
lanternas traseiras.
As rodas de aro 17 também foram pintadas de preto e estão envolvidas pelos pneus
Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/65, ideais para todos os tipos de terreno.
Por último, o teto foi pintado em preto
brilhante e equipado com um rack em barras
longitudinais.
O contraste desses acabamentos em preto com as três opções de cores da carroceria
e do protetor de cárter em prata fosco, criam
um visual único e esportivo.
A assinatura exclusiva “Motorsports”
está presente em destaque nas laterais da
caçamba que, por sua vez, é protegida pela
capota marítima, item de série no modelo,
emprestado da versão Outdoor.
Se por fora o aspecto arrojado da picape
predomina, por dentro o ar de esportividade
é reforçado mesmo nos pequenos detalhes.
Os acabamentos das portas, painel de
instrumentos, saídas de ar e da moldura do
seletor de marchas foram pintados na cor da
carroceria. Eles contrastam com o preto predominante no interior do modelo e com o cinza presente em detalhes do volante e no por-

ta-luvas.
A série especial L200 Triton Motorsports
traz sob o capô o moderno motor 2.4L turbo
diesel, em alumínio, com 190 cv de potência
e 43,9 kgfm de torque. Ela é a primeira picape do mundo a usar motor diesel feito inteiramente em alumínio, o que reduz o peso e ajuda a entregar mais performance e economia
de combustível.
Com excelente dimensionamento volumétrico, o motor conta com uma turbina que
permite entregar o torque máximo de forma
quase instantânea, em baixíssimas rotações,
garantindo toda força para o uso em situações severas no fora-de-estrada.
Outro destaque no motor é o sistema
MIVEC, que atua de forma dinâmica no comando de válvulas, permitindo dosar a quantidade ideal de ar no processo de combustão,
evitando perdas e aumentando a eficiência
energética. O propulsor tem ainda uma baixa
taxa de compressão, o que se traduz na prática em um funcionamento suave e silencioso.
Tração casca-gr ossa
A série especial Motorsports utiliza o mais
moderno sistema de tração do mercado, o
Super Select II, com os modos 4x2, 4x4 (que
pode rodar no asfalto), 4x4 com bloqueio do
diferencial central e 4x4 reduzida. As trocas
podem ser feitas facilmente através do seletor no console central.
Além disso, a picape conta com o bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Em situações extremas, onde as rodas ficam suspensas, como em valetas transversais ou terrenos com erosões, o veículo é capaz de superar com facilidade a um simples toque no
botão.
Ao todo, são até 20 combinações de
marcha, mostrando toda a aptidão fora de
estrada desta picape, equipada com Paddle
Shifters, permitindo a esportividade das trocas de marcha manualmente, com a comodidade do câmbio automático.
A aptidão off-road da nova L200 Triton
Sport Motorsports está presente nos títulos
conquistados nos ralis pelo mundo e nas excelentes dimensões para o fora-de-estrada:

- Ângulo de entrada: 33°
- Ângulo de saída: 24°
- Ângulo de rampa: 29°
- Inclinação lateral: 45°
- Altura livre do solo: 220 mm
- Travessia com água: 600 mm
A picape tem um “dissipador de água”
natural para trechos alagados: quando passa
por um trecho alagado, a água não é projetada para o para-brisa, o que garante ainda mais
segurança para o condutor nos mais variados terrenos.
A Suspensão SDS II tem barra estabilizadora expandida e molas helicoidais que trabalham em perfeita harmonia com os amortecedores hidráulicos. O conjunto dianteiro é
independente, com braços triangulares duplos.
Já o traseiro usa eixo rígido e molas semielípticas.
A caçamba foi desenvolvida com paredes laterais mais altas para reforçar a robustez do design exterior, o que também ampliou
sua capacidade volumétrica. Ela é revestida
com o protetor X-Liner em Poliuréia e oferece uma superfície rígida e resistente, com

Condições especiais para
Classe C e GLA

A Mercedes-Benz está com condições
especiais para a compra dos modelos Classe C e GLA em sua rede de concessionários. A campanha The Best Now traz uma
nova opção para o financiamento Flexibility,
que conta com taxa diferenciada de 0,79%
financiada pelo Banco Mercedes-Benz para
os clientes interessados nos modelos Mercedes-Benz C 180, ano modelo 19/19 nas

versões Avantgarde e Exclusive, e Mercedes-Benz GLA 200 Advance, ano modelo
19/20.
Com entrada de 49% e parcelamento
sugerido de até 24 prestações, a campanha
oferece as três primeiras parcelas gratuitas
aos clientes. Manutenção grátis para os modelos por dois anos, parcela final balão de
50% e a valorização do seminovo do cliente

são outros benefícios oferecidos pela
marca que se destacam na ação.
Um dos modelos de maior sucesso
no portfólio da marca, o Mercedes-Benz
C 180, proporciona um alto nível de segurança e conforto. Seu interior é marcado pela cuidadosa seleção de materiais e acabamento sofisticado já característico da Mercedes-Benz.
O Mercedes-Benz GLA 200 Advance, utilitário que une o design esportivo
à versatilidade, é ideal aqueles que possuem um estilo de vida dinâmico. Com
personalidade de SUV, o modelo figura
a lista dos automóveis mais vendidos da
marca no Brasil.
Os modelos podem ser encontrados
em toda a rede de concessionários do
País com preços de R$ 169.900 e R$
179.900 respectivamente, exclusivos para
esta ação, e a campanha tem validade até o
dia 30 de junho, ou enquanto durarem os estoques.
Clientes interessados em outras versões
do Classe C e do GLA também podem contar com a ação, desde que os anos/modelos
sigam o estipulado pela campanha (Classe C
19/19 e GLA 19/20).

Arrizo 5 mais potente e
econômico
Um sedan que alia performance, sem
perder em consumo de combustível. Esse é
o novo CAOA Chery Arrizo 5. O modelo traz
ao segmento de sedãs uma combinação única entre motor 1.5L Turbo Flex com câmbio
CVT de 9 velocidades simuladas, proporcionando ótima capacidade de torque, eficiência energética e uma dirigibilidade que vai ao
encontro da expectativa do consumidor brasileiro.
O Arrizo 5 modelo 2021 possui 21,4 Kgfm
de torque para etanol ou gasolina, ante os 19,4
Kgfm do modelo 2020. Além disso, a atualização e a nova calibração do conjunto de
powertrain possibilitou que o veículo reduzisse o consumo médio em 11%, também em
relação ao modelo anterior. Apotência máxima é de 150 cv para etanol e 147 cv para
gasolina.
Essa evolução na transmissão foi aplicada ao veículo após meses de estudo e pesquisa, com o objetivo de tornar o carro mais
agradável ao modo de dirigir do brasileiro e
seguindo a política da CAOA Chery de estar
sempre em evolução em seus produtos e serviços.
O processo de calibração e ajuste da nova
transmissão, desenvolvido pelos engenheiros
da montadora no Brasil, tornou possível o
ganho de relações de torque que favorecem
uma direção mais ágil, confortável e com respostas rápidas.
O novo projeto incluiu adaptações de
hardware e software da transmissão, que
ganhou bomba de óleo de dupla ação mais

eficiente, maior alcance das relações de redução e melhor controle do conversor de torque.
O consumo de combustível também foi
favorecido. De acordo com dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Arrizo 5 2021 tem
consumo médio de 7.6 km/l e 9.6 km/l quando abastecido com etanol, na cidade e estrada, respectivamente. No abastecimento com
gasolina o consumo médio é de 11 km/l na
cidade e de 12.9 km/l na estrada.
Vendas em domicílio
Recém-chegado às lojas da CAOA
Chery de todo o Brasil, o Arrizo 5 2021 está
disponível em toda a Rede de Concessionárias. Nas localidades em que as lojas perma-

necem fechadas devido à pandemia da Covid-19, é possível testar o modelo de maneira
segura com atendimento em domicílio. Para
isso, basta que o cliente entre em contato com
o número 0800 772 4379 para ser direcionado a um vendedor.
Todos os veículos de test drive passam
por higienização completa a cada uso e os
profissionais da marca também seguem procedimentos extras de higiene, conforme as
recomendações e orientações de saúde, garantindo a segurança dos clientes.
No momento da visita, além de testar o
carro, o concessionário também está apto
a consultar condições de financiamento e
fazer a avaliação do veículo usado do consumidor.

selagem hermética e impermeável, que evita
ferrugem e corrosão, além de ser resistente
a riscos e antiderrapante.
Assim como no design externo, o conceito Ultimate Sport Utility também está presente no interior da L200 Triton Motorports.
Todas as peças de acabamento foram cuidadosamente desenvolvidas para maximizar o
espaço da cabine e proporcionar ainda mais
conforto e sofisticação a bordo.
Os bancos que equipam a L200 Triton
Motorsports são muito confortáveis, tanto
para as longas viagens, como para os mais
desafiadores trechos off-road. O estofado
maior minimiza a movimentação do corpo
durante as manobras, oferecem uma excelente posição de dirigir.
Os bancos traseiros também possuem excelente ângulo do encosto e um design que
amplifica a sensação de profundidade, além de
trazerem sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis com a máxima segurança.
O volante possui ajustes de profundidade e altura, além dos comandos de áudio, piloto automático e acesso ao telefone via Blu-

etooth.
Para a completa comodidade de todos a
bordo, são 16 porta-objetos e 11 luzes de cortesia, além do porta-óculos no console de teto.
O porta-luvas tem o prático “Push Lock”, que
tem a tampa com abertura amortecida e facilidade de acesso também pelo lado do motorista.
Comodidade e segurança
A L200 Triton Motorsports vem equipada com controle de tração e estabilidade, que
garante mais segurança, precisão e controle.
O Controle de Estabilidade (ASC) atua em
momentos de instabilidade, quando os pneus
estão escorregando em pisos com baixa aderência ou quando a picape está fazendo movimentos súbitos que indiquem perda de direção.
O Controle de Tração (ATC) freia as
rodas que estejam derrapando e otimiza a
entrega de torque do motor em condições de
perda de tração, seja ela provocada por pisos
escorregadios ou durante a transposição de
um difícil obstáculo. Além disso, o veículo traz
o Hill Start Assist (HSA), assistente de partida em rampa, que facilita as manobras em
vias íngremes.
O modelo também é equipado com o sistema Trailer Stability Assist (TSA), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado,
garantindo ainda mais segurança.
O seu sistema de freios é completo, com
ABS, EBD, BAS, fazendo com que a frenagem seja eficaz, até mesmo em situações extremas. Além disso, o veículo conta com a
tecnologia Brake Override System (BOS),
que monitora constantemente os sinais do
freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma
situação de emergência, o sistema reduz as
rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.
Em conjunto com tudo isso está o sistema Emergency Stop Signal (ESS), uma sinalização de frenagem de emergência, que funciona como um alerta para evitar colisões,
acionando as luzes de frenagem de forma
intermitente.

Truck

Volvo apresenta
novidades na linha 2021

Uma nova versão, chamada Volvo VM
City, é uma opção adicional da marca para
os segmentos de distribuição urbana e regional. Já para as rotas mais longas, o Volvo FH
460 nas versões 4x2 e 6x2 passa a vir equipado com defletores laterais de ar, tornando
esta versão ainda mais econômica. Alguns
itens de segurança ativa ficaram mais acessíveis, disponíveis como opcionais desde as
versões intermediárias do modelo.
ALinha Volvo 2021 já está disponível nas
quase 100 concessionárias da marca no Brasil. O Banco Volvo tem taxas especiais, com
possibilidade de financiar até 100% do bem,
prazo de 60 meses para pagar e até 6 meses
de carência na primeira parcela. Além disso,
a Volvo Financial Services oferece ainda opções de Seguro ou aquisição via Consórcio
Volvo, que conta com a tradição e segurança
da marca.
Atendendo a uma lacuna de mercado
para caminhões mais robustos e eficazes
na distribuição urbana, a Volvo está introduzindo em sua linha 2021 o novo VM
City. Equipado com o eficaz motor de 270
cv, de reconhecida economia, a nova versão conta com cabine curta, transmissão
de seis marchas e um eixo traseiro de dupla velocidade.
O VM City é um caminhão pensado nos
transportadores que precisam versatilidade
para vários tipos de car ga. Atende principalmente empresas que atuam em segmentos
do varejo e precisam flexibilidade para distribuição de gêneros diversos, desde pequenos
comércios ou mercados, lojas de materiais

de construção, distribuição de alimentos e
muitos outros. Pode ser também usado como
veículo de apoio em empresas que fazem
“leva e traz” de artigos variados.
Há uma enorme gama de aplicações para
o VM City. São operações em que o motorista roda em vários trechos curtos durante o
dia e não precisa dormir no veículo. Por isso,
essa versão tem a cabine curta e o ar condicionado é opcional.
Outra novidade da linha Volvo 2021 é a
nova configuração de série do FH 4x2 e 6x2.
Agora essas versões passam a ser oferecidas com o entre-eixos de 3500 mm como padrão, acompanhado de defletores laterais de
ar para melhorar a aerodinâmica entre cavalo-mecânico e carreta e trazer ainda mais economia.
As opções de entre-eixos 3200mm e
3600mm continuam disponíveis para o FH 460
6x2. Mas, nesse caso, o defletor lateral de ar
é considerado um item opcional.
Um benefício adicional, válido para todas os Volvo FH modelo 2021, é a popularização de alguns recursos de segurança ativa. Itens como as luzes de frenagem de
emergência (lanternas traseiras piscam automaticamente em desacelerações bruscas),
sensor crepuscular (faróis acendem automaticamente no entardecer), sensor de chuva (limpadores de para-brisa são acionados
automaticamente) e as luzes “três marias”
(aumentam a visibilidade noturna do veículo
em aclives), passam a estar disponíveis já
nas versões de acabamento intermediário do
caminhão.
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