
Nª 24.686 Preço banca: R$ 3,50

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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Brasil bate marca de 1 milhão
de casos confirmados de Covid-19

Municípios e CGU
destacam a transparência

para a boa governança

Esporte

www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,29
Venda:       5,29

Turismo
Compra:   5,27
Venda:       5,59

Compra:   5,92
Venda:       5,92

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

14º C

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

28º C

15º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Rafael Câmara volta a
correr no principal

campeonato da Europa
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Destaque do Brasil no kar-
tismo europeu com o vice-
campeonato mundial em
2019, Rafael Câmara está de
volta à Itália, país em que
acontecem as principais
competições da modalidade.
O piloto da equipe Forza Ra-
cing está confirmado no re-
torno do World Series Kar-
ting, 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 pi-
loto 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, Câma-
ra está focado para conquis-
tar vitórias e pódios. “Vou ace-
lerar 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 pre-
sencial 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 se-
mana em Adria, na Itália. As
finais destas etapas acontece-
rão, respectivamente, nos dias
4 e 5 de julho.

Mundial de Motovelocidade
confirma retorno em julho

Zarco  treina com uma Ducati Panigale V4 na Catalunha

Járcio Baldi

Agora é oficial:  a tem-
porada 2020 do Campeona-
to Mundial de Motoveloci-
dade -Motogp terá início
em 19 julho com o Grande
Prêmio da Espanha no cir-
cuito de Jerez. No final de
semana seguinte o mesmo
circuito sediará o Grande
Prêmio da Andalucia. A tem-
porada, até o momento, está
limitada ao continente euro-
peu, com alguns circuitos
sediando mais de uma pro-
va. Ainda existem quatro pa-
íses tentando viabilizar a
participação no calendário:
EUA, Argentina, Tailândia e
Malásia. Com isso a tempo-
rada teria 17 provas. Existe
uma certa apreensão entre
equipe e pilotos para essa
temporada. O grande perío-
do de inatividade durante a
pandemia e o tempo reduzi-
do de intervalo entre as pro-
vas, com 13 provas em 18
semanas, não deixará mar-
gens para falhas. Uma queda
será de difícil recuperação,
tanto física como na tabela
de pontuação. A constância

será um fator decisivo. O di-
retor técnico da Yamaha Lin
Jarvis já expressou sua preo-
cupação pois cerca de 10 téc-
nicos de sua equipe estão, atu-
almente, inviabilizados de en-
trarem na Europa mesmo com
teste negativo para o Covid19.
“A questão atual do controle
sanitário, impede a entrada de
alguns de nossos técnicos aus-
tralianos e japoneses, o que in-
viabilizaria nosso rendimento,
beneficiando assim as esqua-
dras europeias” disse.

As motos nem chegaram
próximo das pistas e o merca-
do de pilotos para 2021 está
bastante agitado. Na última se-
mana, uma notícia que balan-
çou o mercado de pilotos, foi
o convite feito pela equipe
HRC Honda a Pol Espargaró
para ser companheiro do cam-
peão Marc Marquez. Pol afir-
mou que manteve conversas
com algumas equipes para
2021. “Não existe nada ofici-
al ainda, mas existem duas
ofertas sobre a mesa. Já estou
com 29 anos e não tenho mais
10 anos de carreira pela fren-
te. Honda e Ducati são as me-
lhores motos no momento.

Claro que eu gostaria de pilo-
tar uma delas. É o sonho da
maioria dos pilotos que dese-
ja lutar por um título na cate-
goria.” Dois ex-campeões do
mundo, o legendário Agostini
e o pentacampeão Mike Doo-
han expressaram uma certa in-
dignação com a notícia. Am-
bos afirmaram não compreen-
der como um piloto foi dei-
xado sem moto mesmo antes
de demonstrar sua capacida-
de numa temporada que nem
sequer começou. Talvez Alex
Marquez, irmão do atual cam-
peão, tenha um lugar assegura-
do numa equipe satélite da
Honda para 2021.

Pol tem sido uma peça cha-
ve no desenvolvimento do pro-
jeto da KTM e a equipe ainda
tenta segurá-lo. No intuito
continuar o projeto de desen-
volvimento 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. Ou-
tros 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- Petro-
nas. A fábrica dos três diapa-
sões forneceria ao piloto uma
moto idêntica à da equipe ofi-
cial. 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.
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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 gené-
ticos podem ter ligação com a
gravidade de uma infecção
pelo novo coronavírus, de
acordo com pesquisadores eu-
ropeus 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 Medi-
cine na quarta-feira (17), le-
vam a crer que pessoas com
sangue tipo A correm risco
maior de desenvolver sintomas
mais intensos quando infecta-
das pelo novo coronavírus.

No auge da epidemia na Eu-
ropa, pesquisadores analisaram
os genes de mais de 4 mil pes-
soas em busca de variações que
são comuns naqueles que foram
infectados pelo vírus e desenvol-
veram 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, des-
cobriram os cientistas. Estes
genes também estão envolvi-
dos com uma proteína de su-
perfície celular chamada
ACE2, que o coronavírus usa
para ter acesso às células do
corpo e infectá-las.   Página 3

A transparência sobre os atos
de gestão é a premissa básica
para a boa atuação de um gover-
no, uma vez que, por meio dela,
o cidadão tem melhores condi-
ções de verificar a boa aplicação
de recursos públicos. Tal neces-
sidade fica ainda mais evidente
em meio à flexibilização de re-
gras adotada como forma de dar
celeridade às medidas de com-
bate à pandemia. A avaliação foi
manifestada por autoridades e
especialistas que participaram  na
sexta-feira (19) de um seminá-
rio virtual organizado pela Con-
federação Nacional dos Municí-
pios (CNM) e pela Controlado-
ria-Geral da União (CGU).

“Precisamos da formação de
uma cultura de transparência, in-
tegridade e compliance, para que
cheguemos à boa governança [ad-
ministração dos recursos sociais
e econômicos, visando o desen-
volvimento, 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 coronaví-
rus (covid-19) ao Brasil, uma sé-
rie de regras acabaram sendo fle-
xibilizadas, de forma a dar melho-
res condições para que o poder
público se movimente, de forma
rápida, para lidar com a situação.

“Algumas das regras foram

flexibilizadas de forma mais ar-
rochada, o que é até bem-vindo.
Mas uma coisa é intocável na le-
gislação: a obrigação em ser
transparente. Não há uma situa-
ção sequer onde não haja a obri-
gatoriedade em ser transparente.
Tudo tem de ficar claramente à
disposição do público. Até por-
que foi graças à transparência é
que conseguimos os avanços que
tivemos no combate à corrup-
ção”, argumentou.         Página 4
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Ônibus da capital paulista
voltam a poder circular

com pessoas em pé

Atividade industrial começa
a melhorar desempenho

O desempenho da indústria
foi menos negativo em maio do
que em abril deste ano, mos-
tra Sondagem Industrial divul-

São Paulo vai fazer 233,7 mil
testes de coronavírus em

população vulnerável

O Brasil bateu a marca de
1 milhão de casos confirma-
dos. 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 rela-
ção a ontem, quando o minis-
tério contabilizava 978.142 pa-
cientes nesta condição.

A atualização da pasta tam-
bém registrou 1.206 novas mor-
tes registradas em função da covid-
19. Com esses acréscimos às es-
tatísticas, o país chegou a 49.954
óbitos em função da pandemia do
novo coronavírus. O número mar-
cou 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 (núme-
ro de mortes pelo total de ca-
sos) ficou em 4,7%. A mortali-

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 fi-
guram entres as unidades da
federação com altos índices de
óbitos em função da pandemia
Amazonas (2.624), Maranhão
(1.645), Bahia (1.305), Espí-
rito 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)

gada na sexta-feira (19) pela
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI).
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São Paulo registra 386 mortes por
covid-19 nas últimas 24 horas

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Nas últimas 24 horas, o es-
tado de São Paulo registrou
mais 386 mortes por covid-19,
doença provocada pelo novo co-
ronavírus. 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 es-
tado 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 provoca-
dos pela covid-19.

Apesar do alto número diá-
rio de óbitos registrados nesta
semana, inclusive com recorde,
o governo estadual diz que o au-
mento está dentro do esperado.
“Tanto o número de casos quan-
to o número de óbitos estão den-
tro do cenário previsto para os
próximos 15 dias. Em óbitos,
estamos na faixa inferior do es-
pectro [da curva]. No número de

casos, estamos na borda superi-
or do espectro”, explicou o se-
cretário  da Saúde de São Paulo,
José Henrique Germann.

O governo do estado traba-
lha com dois cenários quando
projeta a curva esperada para
óbitos ou para casos confirma-
dos de coronavírus. Um cenário
mais positivo, com uma quanti-
dade 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 tam-
bém recorde de casos confirma-
dos por dia. Foram 19.030 no-
vos casos de infecção pelo novo
coronavírus nas últimas 24 ho-
ras. Segundo a secretaria, o alto
número deve-se a uma dificul-
dade que a Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo encontrou no
sistema e-Sus, uma plataforma

de dados do Ministério da Saú-
de, que afetou o balanço de ca-
sos registrados no estado quarta
e quinta-feira passadas (17 e 18).
“A diferença em relação ao últi-
mo 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 Esta-
dual da Saúde de São Paulo ex-
portou os dados.

“O Ministério da Saúde es-
clarece que o processo de noti-
ficação de casos suspeitos de
covid-19 está ocorrendo normal-
mente, e a base de dados está
totalmente preservada. É impor-
tante destacar que existem duas
formas de exportação de dados
do sistema e-SUS Notifica: di-
retamente do aplicativo ou por
meio de uma aplicação (API).
Este último utiliza tecnologia
mais leve e é indicado para gran-
des volumes de dados, caso de
secretarias estaduais de saúde e

de grandes municípios. Ocorre
que algumas unidades da federa-
ção 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 re-
ceber 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 diminui-
ção, 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 percen-
tual 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 atu-
am na cidade retirando a reco-
mendação de que os passageiros
não fossem transportados em pé,
como forma de evitar a aglome-
ração dentro dos ônibus e assim
diminuir o risco da transmissão
do covid-19. Segundo a SP-
Trans, 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 Vi-
gilância Sanitária. “A posição em
que o passageiro é transportado
não é o fator mais importante na
transmissibilidade do coronaví-
rus, mas, sim, o distanciamento,
aliado a hábitos de higiene como
lavar as mãos com água e sabão,
usar álcool em gel e o uso per-
manente de máscaras”, diz a SP-
Trans por meio de nota.

Segundo as informações do
órgão, a equipe técnica da SP-
Trans monitora, diariamente, o
comportamento de locomoção
dos usuários para verificar a pos-
sibilidade 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, justa-
mente para evitar a superlotação
dos ônibus”, afirma a nota.

Ainda segundo a SPTrans,
diversas medidas vêm sendo ado-
tadas para combater a transmis-
são do coronavírus, como uso
obrigatório de máscaras nos
ônibus e terminais; marcação
no solo nos terminais para si-
nalizar a distância de um me-
tro entre os usuários nas filas;
higienização dos ônibus entre
as viagens, principalmente nos

locais onde há contato dos pas-
sageiros como balaústres, cor-
rimãos e assentos e higienização
de ar-condicionado.

Além disso, estão em vigor
as medidas de limpeza dos ter-
minais, plataformas e banheiros;
autorização do uso de cortina em
“L” para proteção do motorista;
ações de orientação e conscien-
tização sobre cuidados e higie-
ne pessoal por meio de mensa-
gens sonoras e cartazes nos ter-
minais, redes sociais e no Jor-
nal do Ônibus, além do monito-
ramento diário para ampliação e
remanejamento da frota, se ne-
cessário. (Agência Brasil)

Prefeitura faz processo seletivo para
mais de 500 vagas de emprego

O Cate - Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedoris-
mo da Prefeitura de São Paulo
está com mais de 500 vagas de
emprego abertas para os seto-
res do comércio, de serviços
e da construção civil, com sa-
lários que variam entre R$
1.051 e R$ 2.841.

Para participar do proces-
so seletivo, os candidatos de-
vem se inscrever no site
www.bit.ly/processoseletivo-
cate, até às 20h de segunda-fei-
ra (22/06). É necessário ao fi-
nal do cadastro anexar o currí-
culo atualizado, preferencial-
mente, em formato PDF, para
participar da seleção. As equi-
pes do Cate irão fazer a pré-

seleção on-line e os selecio-
nados passarão por outras eta-
pas do processo direto com a
área de recursos humanos das
empresas.

“Com a retomada de algu-
mas atividades econômicas, as
empresas estão se reorganizan-
do e já buscam o Cate para au-
xiliar nos processos seletivos.
Nossas equipes têm atuado
com a pré-seleção on-line, o
que amplia a possibilidade das
pessoas buscarem a recoloca-
ção profissional sem a neces-
sidade de saírem de casa”, sa-
lienta a secretária municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Trabalho, Aline Cardoso.

Quem busca a oportunida-

de como operador de telema-
rketing encontra 237 vagas –
salário de até R$ 1.051. Parte
dos postos de trabalho é volta-
do ao home office, contando
com ajuda de custo, sendo ne-
cessário possuir computador
com acesso à internet.

No setor da construção ci-
vil há 56 vagas que requerem
pelo menos seis meses de ex-
periência. Os salários variam
entre R$ 1.456 e R$ 2.841 para
os cargos de ajudante de obras,
auxiliar de encanador, carpin-
teiro, marceneiro, pedreiro,
serralheiro entre outros.

Para o setor de supermer-
cados são 38 postos para a re-
gião central, leste e sul com sa-

lários entre R$ 1.428 e R$
1.593. Há chances para açou-
gueiro, operador de frios, pa-
deiro e fiscal de perdas. Ne-
cessário comprovar experiên-
cia 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 mode-
lagem. Parte das vagas é des-
tinada à confecção de másca-
ras. O salário varia entre R$
72 por dia e R$ 1.600, sendo
necessário o ensino funda-
mental completo. Os seleci-
onados 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 pai-
nel de classificação de fases de
retomada econômica do Plano
São Paulo. Devido a indicado-
res preocupantes de saúde no
enfrentamento ao coronavírus,
as cidades dos DRSs (Depar-
tamentos Regionais de Saúde)
de Barretos, Marília, Presiden-
te Prudente, Registro e Ribei-
rão Preto estão na fase de res-
trição total a comércios e ser-
viços não essenciais até a pró-
xima revisão.

 “Sempre que necessário,
tomaremos medidas mais du-
ras se assim for a referência do
Comitê de Saúde. E avançare-
mos no Plano São Paulo se o
comitê assim o referendar .
Nenhuma decisão do plano de
saúde do Governo de São Pau-
lo é tomada por impulso polí-
tico, vontade do Governador ou
pressão empresarial, econômi-
ca ou política. Quem determi-
na todas as ações é a saúde”,
disse Doria.

A terceira atualização do
acompanhamento da pandemia

revelou indicadores satisfató-
rios de capacidade hospitalar e
de variação de casos de CO-
VID-19 na maioria das áreas
das 17 DRSs, incluindo a capi-
tal e cinco sub-regiões da
Grande São Paulo. Esse de-
sempenho decorre da robusta
ampliação de leitos conduzida
pelo Estado neste mês, mas as
variações semanais de interna-
ções e mortes ainda preocu-
pam, o que deixa a maior parte
dos municípios na fase laranja
do plano.

Essa etapa prevê reabertu-
ra de imobiliárias, concessio-
nárias, escritórios, comércio
de rua e shoppings centers em
horários restritos e com capa-
cidade de atendimento presen-
cial bastante reduzida. Bares,
restaurantes, salões de beleza
e academias continuam fecha-
dos ao público, mas podem fun-
cionar 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 indica-
ram a necessidade de regressão
de etapa do Plano São Paulo
nos demais municípios do en-
torno. Porém, as prefeituras de
cidades com piora significativa
receberão uma nota técnica re-
comendando restrições locais.

“Os municípios têm autori-
dade e autonomia para, dentro
de sua região, seguir a flexibi-
lização ou fazer um endureci-
mento. Esta autonomia vem
compartilhada da responsabili-
dade sobre os indicadores da
própria cidade”, disse o Secre-
tário de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi. Ele ci-
tou as Prefeituras de Jaguariú-
na e de Valinhos, ambas na re-
gião de Campinas e que adota-
ram medidas mais rígidas que
as da fase laranja até que os in-
dicadores locais de saúde vol-
tem a melhorar.

Comportamento da pan-
demia

Na média estadual dos últi-
mos sete dias em relação ao
período anterior, houve redu-

ção na taxa de ocupação de lei-
tos 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 en-
tre os registros estaduais da se-
mana atual com a anterior, as
médias de casos e internações
na comparação à semana ante-
rior tiveram queda de 10% e
1% respectivamente. Entretan-
to, a taxa semanal de mortes
subiu 7% em relação ao mes-
mo período da última reclassi-
ficação.

“Quero continuar fazendo
um apelo à população do esta-
do de São Paulo para que fique
em casa e respeite a quarente-
na. Volto a lembrar, estamos em
um período de quarentena, a
recomendação do Governo é
para que as pessoas permane-
çam nas suas casas, exceto as
que precisam sair. E, ao sair,
usem máscaras, lavem constan-
temente as mãos e obedeçam
ao distanciamento social de
um metro e meio”, lembrou o
Governador.

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

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

tornando referência também na Internet, pelo site

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

+
CÂMARA (SP)
Impressionante a defesa incondicional que o vereador Rinal-

di 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 Qua-

drangular 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 Cos-

ta, vereadora (PSDB de Covas) em São Paulo e do deputado fe-

deral (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 ple-

na 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 preci-
sam 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 elei-

ção 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 duvi-

dar e quiser medir forças
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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 bus-
cam 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 desenvolve-
ram 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 tam-
bém 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 Norue-
ga, também descobriram uma relação entre a gravidade da
covid-19 e o tipo sanguíneo. O risco de casos graves de co-
vid-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 gra-
ve”, disse Karlsen à Reuters por e-mail, observando que pes-
quisas adicionais são necessárias antes de as informações
se tornarem úteis.

“A esperança é que esta e outras descobertas apontem o ca-
minho para uma compreensão mais abrangente da biologia da
covid-19”, escreveu Francis Collins, diretor dos institutos naci-
onais 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 san-
guíneo 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, Se-
bastián Piñera, endurece penas aplicadas a pessoas que descum-
prirem as medidas sanitárias adotadas no país para evitar a disse-
minação 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, mes-
mo sabendo que pode contagiar outras pessoas.

Piñera disse que “a grande maioria dos chilenos cumpre ri-
gorosa e responsavelmente as medidas preventivas e o respeito
às quarentenas. Mas também sabemos que existe um grupo im-
portante 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 gra-
ves são daqueles que, sabendo que estão infectados, saem de casa
e, por outro lado, daqueles empresários que lucram com a viola-
ção desse tipo de medida”, afirmou Abbott.

O procurador-geral citou os empregadores que, contrarian-
do as regras de isolamento, forçam seus empregados a continu-
arem 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 co-
locam em risco a saúde pública em tempos de catástrofe, epi-
demia ou contágio.

O subsecretário do Interior, Juan Francisco Galli, afirmou
que o projeto traz uma inovação ao permitir que penas de pri-
são possam ser revertidas em prestação de serviços comuni-
tários, 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”, acres-
centou. (Agencia Brasil)

O pagamento do abono sala-
rial 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 priva-
da, vinculados ao Programa de
Integração Social (PIS), a data de
pagamento é no mês do nasci-
mento. Já para os funcionários
públicos, associados ao Progra-
ma de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), é
o dígito final do número de ins-
crição do Pasep.

Para ter direito ao abono sa-
larial 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 corre-
tamente 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 dis-
ponível a partir de 16 de julho.

Os trabalhadores que nasce-
ram entre julho e dezembro re-
cebem o PIS ainda este ano. Os
nascidos entre janeiro e junho
terão o recurso disponível para
saque no próximo ano. Servido-
res públicos com o final de ins-
crição do Pasep de 0 a 4 tam-
bém recebem este ano e as ins-
crições com o final de 5 a 9 fi-
cam para 2021.

Quem não sacou o abono do
calendário 2019/2020 poderá
efetuar o saque agora no calen-
dário 2020/2021 ou em até cin-
co anos, sem a necessidade de

determinação judicial, confor-
me estabelece o artigo 4º da
Resolução 838 do Codefat. Des-
sa 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 pode-
rão fazer o saque a partir de 16
de julho.

O valor do abono salarial
será calculado na proporção
um doze avos (1/12) do salá-
rio mínimo vigente na data do
pagamento. No caso de faleci-
mento do participante, herdei-
ros têm direito ao saque.
(Agencia Brasil)

Caixa libera consulta a saque
emergencial do FGTS em aplicativo
A Caixa liberou  na sexta-fei-

ra (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 úl-
timo dia 15.

A partir de hoje, também é
possível informar que não dese-
ja receber valor do saque. Se-
gundo a Caixa, o trabalhador po-
derá indicar que não deseja re-
ceber o saque emergencial do
FGTS até 10 dias antes do iní-
cio do seu calendário de cré-
dito. Portanto, para os nascidos
em janeiro, os primeiros a re-
ceber o crédito (no dia 29 des-
te mês), já é possível fazer essa
solicitação.

No último dia 13, a Caixa
divulgou o calendário de paga-
mento, autorizado pela Medida
Provisória (MP) nº 946/2020. A
ação faz parte do conjunto de
medidas de enfrentamento aos

impactos causados aos trabalha-
dores pela pandemia de corona-
vírus.

Cerca de R$ 37,8 bilhões
serão liberados para aproxima-
damente 60 milhões de trabalha-
dores. 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 Sa-

que Emergencial FGTS tem iní-
cio em 29 de junho de 2020,
para os nascidos em janeiro, e
será realizado por meio da pou-
pança social digital, aberta auto-
maticamente pela Caixa em
nome dos trabalhadores.

Contas digitais do tipo já vi-
nham sendo utilizadas para o pa-
gamento do auxílio emergenci-
al relacionado à pandemia do
novo coronavírus, de R$ 600.
Com a MP 982/2020, o uso des-
se tipo de conta fica ampliado
também para o saque do FGTS e
o depósito de diversos benefí-
cios sociais e emergenciais, in-

clusive pelos governos estadu-
ais e municipais.

O cronograma de pagamen-
to foi estabelecido com base no
mês de nascimento do trabalha-
dor e contém a data que cor-
responde ao crédito dos valo-
res na conta poupança social
digital, quando os recursos po-
derão ser utilizados em transa-
ções 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, ini-
cialmente, ser realizada por
meio digital com o uso do apli-
cativo 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 supermerca-
dos, padarias, farmácias e outros

estabelecimentos.
A partir da data de disponibi-

lização dos recursos para saque
ou transferência, também de
acordo com o mês de nasci-
mento, os trabalhadores pode-
rão transferir os recursos para
contas em qualquer banco, sem
custos, ou realizar o saque em
espécie nos terminais de auto-
atendimento da Caixa e casas
lotéricas.

Cancelamento do crédito
automático

O trabalhador poderá indi-
car 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 movimen-
tada 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 Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI).

Segundo a CNI, os índices
que medem o desempenho da
indústria começam a se distan-
ciar dos piores momentos da
crise provocada pelo novo co-
ronavírus, embora a atividade
industrial ainda continue em
queda.

A pesquisa foi realizada en-
tre 1º e 10 de junho com 1.859
empresas, sendo 724 pequenas,
663 médias e 472 grandes, e
mostra que o pessimismo se re-
duziu de forma significativa nes-
te mês, e aparece de forma me-
nos 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 ante-
rior, ainda sob os efeitos da pan-
demia de covid-19. Mas a queda
é menor.

O índice de evolução da pro-
dução 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 ín-
dice varia de 0 a 100. Só há cres-
cimento quando os dados apare-
cem acima de 50.

O número de empregados
atingiu 42 pontos no mês passa-
do, ante 38,2 pontos no mês an-
terior. 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 ín-
dice de evolução dos estoques
ficou em 46,2 pontos, indican-
do significativa redução dos es-
toques.

Segundo a CNI, a pesquisa
revela ainda que os empresários
seguem projetando queda de de-
manda, exportações, compras de
matérias-primas e número de
empregados nos próximos seis
meses. Mas o sentimento de for-
te pessimismo, observado nos
dois meses anteriores, diminuiu
tanto em relação à sua dissemi-
nação quanto em intensidade.

Os setores de biocombustí-
veis, produtos de limpeza, per-
fumaria e higiene pessoal, e pro-
dutos farmoquímicos e farma-
cêuticos apresentaram aumento
de produção em maio. Também
são setores que apresentaram
evolução do número de empre-
gados menos negativa que a dos
demais e Utilização da Capaci-
dade Instalada (UCI) efetiva mais
próxima ao usual.

No outro extremo, acrescen-
ta a CNI, os setores impressão e
reprodução de gravações, couros
e artefatos de couro, calçados e
suas partes, e vestuário e aces-
sórios seguem com o pior de-
sempenho, com quedas mais
acentuadas da produção e do nú-
mero 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 ven-
dida nas refinarias da Petro-
bras foi reajustado em 5% na
média a partir da sexta-feira
(19) .  O anúncio  fo i  fe i to
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 pro-
duto abastece, atualmente, cer-

ca de 60% dos veículos de pas-
seio 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 basica-
mente ao setor agrícola e de
transporte rodoviário, setores de
extrema importância para a eco-
nomia 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 pas-
sou 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 re-
ajustes 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, cu-
jas cotações variam diaria-
mente, para cima e para bai-
xo. Por isso, a variação dos
preços nas refinarias e termi-
nais é importante para que
possamos competir de forma
eficiente no mercado brasi-
leiro”, informa a petroleira.
(Agencia Brasil)

Leilão de biodiesel da ANP negocia
 mais de 70 milhões de litros

A Agência Nacional de Pe-
tróleo, Biocombustíveis e Gás
Natural (ANP) negociou a ven-
da de R$ 72,94 milhões de li-
tros de biodiesel em seu 74º lei-
lão 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 pre-
ços máximos de referência re-
gionais (R$ 3,694 por litro).

Os leilões de biodiesel visam
garantir o abastecimento de bi-
odiesel 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 des-
te ano. (Agencia Brasil)
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A transparência sobre os atos
de gestão é a premissa básica
para a boa atuação de um gover-
no, uma vez que, por meio dela,
o cidadão tem melhores condi-
ções de verificar a boa aplica-
ção de recursos públicos. Tal
necessidade fica ainda mais evi-
dente em meio à flexibilização
de regras adotada como forma
de dar celeridade às medidas
de combate à pandemia. A ava-
liação foi manifestada por au-
toridades 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 governan-
ça [administração dos recursos
sociais e econômicos, visando o
desenvolvimento, e a capacida-
de dos governos de planejar, for-
mular e programar políticas e
cumprir funções]”, disse, logo
ao abrir sua fala, a consultora
jurídica da CNM Elena Garrido.

De acordo com a especialis-
ta, com a chegada do novo coro-
navírus (covid-19) ao Brasil,
uma série de regras acabaram

sendo flexibilizadas, de forma a
dar melhores condições para
que o poder público se movi-
mente, de forma rápida, para li-
dar com a situação.

“Algumas das regras foram
flexibilizadas de forma mais ar-
rochada, o que é até bem-vindo.
Mas uma coisa é intocável na
legislação: a obrigação em ser
transparente. Não há uma situa-
ção sequer onde não haja a obri-
gatoriedade em ser transparen-
te. Tudo tem de ficar claramen-
te à disposição do público. Até
porque foi graças à transparên-
cia é que conseguimos os avan-
ços 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  parti-
cipar desse processo, de forma
a usar seu tempo livre para veri-
ficar a correta aplicação de re-
cursos públicos.

“A população em geral deixa
de fazer esse trabalho de acom-
panhamento porque aquilo que
foi disponibilizado a ela, o foi
de forma incompreensível. O

cidadão não consegue entender
as informações que foram dis-
ponibilizadas. Por isso precisa-
mos não só disponibilizar tudo,
mas fazê-lo em uma linguagem
que todos brasileiros sejam ca-
pazes de entender; de saber o que
efetivamente foi feito [pelo ges-
tor público]”, disse ao defender
que essa transparência comece
pelos próprios órgãos de con-
trole, “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 obrigatorie-
dade, por parte dele, em detalhar
os feitos e a forma como a coi-
sa 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 covid-
19, “as decisões precisam ser
rápidas e céleres, mas sem que
sirvam de espaço para práticas de
corrupção”.

“Nesse sentido, a transparên-
cia 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 covid-
19 fez com que os municípios
entendessem de forma mais cla-
ra a importância dos planeja-
mentos estratégicos para os ges-
tores públicos. “A pandemia con-
firmou que estados mais prepa-
rados e organizados têm proble-
mas, mas menores do que aque-
les menos preparados e organi-
zados”, disse.

Unificação das eleições
Augusto Nardes avaliou que

a pandemia pode representar, in-
clusive, uma oportunidade de o
país unificar as eleições muni-
cipais com as estaduais e a pre-
sidencial.

“Em termos de planejamen-
to estratégico, isso facilitaria
unificarmos as eleições, sincro-
nizando 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 Con-
gresso Nacional”, ponderou.
(Agencia Brasil)

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 emergen-
cial de R$ 600 a 63, 5 milhões
de pessoas. O valor pago já to-
taliza R$ 81,3 bilhões.

Bolsonaro também ressal-
tou a liberação pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pú-
blica 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 repas-
sados até o final deste ano, to-
talizando R$ 1,2 bilhão. O va-
lor será o maior já repassado
pela pasta às forças de seguran-
ça pública  locais”, disse.

Rodovias
O presidente lembrou ain-

da ações de apoio aos cami-
nhoneiros durante a pandemia
como a realização de testes rá-
pidos para Covid-19 e distri-
buição de kits com máscara
reutilizável. Em Belo Horizon-
te (MG) o material está sendo
distribuído por meio de uma
parceria com empresa conces-
sionária, Polícia Militar e
SEST/SENAT.

Outro ponto comemorado
foi o início das obras de dupli-
cação de 40,34 km na BR-116/
BA. “Esta é uma das principais

Bolsonaro destaca
ações do governo
na última semana

rodovias brasileiras e um dos
mais importantes eixos de li-
gação entre municípios do No-
roeste baiano”, afirmou.

Apreensão de drogas tam-
bém entrou no balanço. Jair
Bolsonaro afirma que esta se-
mana, nas BRs do Paraná, fo-
ram apreendidos mais de 1.1 kg
de maconha, em diversas ocor-
rências. Outras 3,5 toneladas
de drogas também foram apre-
endidas em menos de quatro
horas no Mato Grosso do Sul
(MS). “Na quinta-feira (18)
entre 9h e 13h, quatro ocorrên-
cias resultaram na apreensão de
3.541kg de maconha e skunk”,
ressaltou.

Sob a coordenação do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Regional o destaque foi a
retomada da construção de
mais de 729 moradias popu-
lares nos estados de São
Paulo e no Amazonas. A ini-
ciativa também deve gerar cer-
ca de 2,6 mil empregos.

O presidente conclui as pu-
blicações com um destaque so-
bre as investigações sobre
fraudes na saúde durante pan-
demia já atinge governos de
mais de 7 estados e valor in-
vestigado chega a R$ 1,07 bi-
lhão. As operações, que envol-
vem a Polícia Federal e a Con-
troladoria-Geral da União, já
identificaram irregularidades
na Saúde em cidades de Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Acre,
Rondônia, Pará, Maranhão e
Amazonas. (Agencia Brasil)

São Paulo vai fazer 233,7 mil
testes de coronavírus em

população vulnerável
Em mais uma etapa da ampli-

ação 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 - indí-
genas, quilombolas, moradores de
comunidades carentes e idosos
moradores de abrigos -, servido-
res públicos de serviços conside-
rados essenciais e profissionais
do sistema penitenciário. 

“A população mais vulnerá-
vel é o alvo do momento da in-
fecção [por coronavírus]. Ela [a
pandemia] está na periferia, onde
está a população mais desassis-
tida. E isso deve aumentar”, dis-
se Dimas Covas, diretor do Ins-
tituto Butantan.

Em março, a porcentagem de
ocorrências da covid-19 na po-
pulação mais vulnerável do es-
tado era de 18,4%. Em maio, pas-
sou 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 Ins-
tituto Butantan, em parceria com
outras secretarias do estado e
com o Centro Paula Souza (au-
tarquia do governo do estado de
São Paulo que administra as 220
Escolas Técnicas e as 66 Facul-
dades de Tecnologia do estado).

Segundo o diretor do Institu-
to 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 desen-
volveu anticorpos. Para as pesso-
as que apresentam sintomas ou
tiveram contato com pacientes
confirmados para covid-19 o exa-
me indicado é o de RT-PCR, que
aponta a presença do material
genético (RNA) do vírus.

Essa etapa de testagem am-
pliada no estado teve início em

maio, com integrantes da Segu-
rança Pública da capital. E o go-
verno já começou a testar fun-
cionários Fundação Casa, além
de 2,5 mil pessoas da penitenci-
ária de Sorocaba. Também estão
sendo feitos exames em servi-
dores 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 realiza-
da 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. Inicia-
mos o estudo piloto na comuni-
dade de São Remo”, disse Dimas
Covas, acrescentando que na
comunidade já ocorreram quatro
óbitos por coronavírus.

Entre os 71,3 mil integran-
tes da segurança pública e seus
familiares que já foram testados
na capital, a prevalência do co-
ronavírus encontrada foi em tor-
no 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 saú-
de [que estão na linha de frente
do combate ao coronavírus]”,
informou Dimas Covas.

Já no interior, a velocidade da
pandemia mostrou um compor-
tamento diferente. Apenas 5% do
total de policiais testados no in-
terior já foram infectados pelo
vírus. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes prorrogou  na sex-
ta-feira (19) por mais cinco
dias a prisão da ativista Sara
Fernanda Geromini, conhecida
como Sara Winter. Ela está
custodiada no presídio femini-
no do Distrito Federal.

Na segunda-feira (15), Sara
foi presa pela Polícia Federal
(PF) por determinação do mi-
nistro e a pedido da Procura-
doria-Geral da República
(PGR) na investigação que apu-
ra ataques a instituições, como
pedidos de intervenção militar
e o fechamento do Congresso
e do Supremo.

A ativista já foi denuncia-
da pela Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal
pelos crimes de injúria e ame-
aça ao ministro. A denúncia
foi enviada à 15ª Vara Fede-
ral de Brasília.

Alexandre de Moraes
prorroga prisão da
ativista Sara Winter

Na quinta-feira (18), a minis-
tra Cármen Lúcia, do STF, negou
um pedido de liberdade feito
pela defesa de Sara Winter.

Segundo a defesa, houve abu-
so de poder e ilegalidade na de-
cretação da prisão. Para os ad-
vogados, Sara é vítima de perse-
guição política.

“Se pessoas condenadas por
tráfico de drogas podem ser be-
neficiadas por HC [habeas cor-
pus] para ficarem em prisão do-
miciliar com seus filhos meno-
res, qual o motivo a ora pacien-
te deverá, duplamente, permane-
cer encarcerada, se não come-
teu crime algum, não é conde-
nada, não é autoridade com foro
de prerrogativa, e possui um fi-
lho de 5 anos de idade?”, questi-
onou a defesa no STF.

Sara Winter é líder do grupo
300 do Brasil, de apoio ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. (Agen-
cia Brasil)
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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
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Balanço Patrimonial - Sintético (Em MR$) Demonstrações dos Resultados - Sintético (Em MR$)

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

BAERLOCHER DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 43.821.164/0001-92

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

Ativo 2019 2018
Circulante 101.492 91.243
Não Circulante 49.104 50.619
Total do Ativo 150.596 141.862
Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 61.331 43.215
Não Circulante 4.403 10.397
Patrimônio Líquido 84.862 88.250
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 150.596 141.862

2019 2018
Receita Operacional Líquida 227.538 211.330
Lucro Bruto 43.860 45.086
Resultado Financeiro Líquido (1.226) (648)
Resultado Antes dos Impostos 22.949 24.161
Lucro Líquido do Exercício 16.184 17.378

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

INSTITUTO TELLUS 
C.N.P.J./M.F. nº 12.321.608/0001-05 | Sem Fins Lucrativos

Rua Pamplona, 1005 Conj 21A Andar 2 Edifício Ruth Cardoso - Jardim Paulista - São Paulo - SP
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais - centavos suprimidos)

1. Contexto Operacional: O Instituto Tellus, doravante denominado 

-

divulgar, criar e implementar soluções inovadoras no Governo e 
na Política, em todas as suas esferas de atuação, aproximar a 

desenvolvimento nacional, capazes de construir um Estado mais 
2. Apresentação das 

demonstrações contábeis: Base de apresentação das demonstra-
 As demonstrações 

-

Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução 

 As demons-

 A moeda funcional da 
Entidade é o Real (R$). Todos os valores apresentados nestas de-

indicado de outra forma.  As 

-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 

despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 

no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 

-

3. Principais práticas contábeis: -

de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas 
Ativos 

 A Entidade reconhece os emprés-

são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a 
Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do 

não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. 
-

seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
-

sultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões 

a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da 

registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconheci-
das no resultado do exercício.  

negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições 
-

-
nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 

-

amortizado pelo método dos juros efetivos. Caixa e equivalentes de 
 São representados por valores de liquidez imediata e com 

mudança de valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos 

2019 2018
8.374.834 4.241.052

Caixa 1.000 1.000
Bancos Recursos Livres
Bancos Recursos Terceiros
Aplicação Financeira Recursos Livres
Aplicação Financeira Recursos Terceiros

 Não houve operações com 

b. Imobilizado:  Itens do ativo 

construção, deduzido de depreciação acumulada. Em 12/2016 a 
Entidade efetuou avaliação patrimonial, onde foi determinada 

Vida 
Útil Determinada: 

Vida Útil Remanescente: Valor Míni-

anos. c. Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos: A 

-

presentes. d. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 

e. Outros 
ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é 

e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  Um 

-

melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
-

são demonstrados como não circulantes. f. Ativos e passivos con-
tingentes e obrigações legais: 

 são reconhecidos somente 
-

passivos contingen-
 são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 

-

perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os 
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e nem divulgados. 
caixa: 
às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o 
qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações 
que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos 

pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos 

h. 
Receitas com trabalhos voluntários: 
Interpretação ITG 2002 (R1) -Entidade sem Finalidade de Lucro, a 
Entidade a partir do exercício de 2015 passou a valorizar as recei-

levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria 
de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As 

registrou o montante de R$ 5.000 (R$ 5.000 em 2018) referente a 

4. Contas a Receber 2019 2018
Projeto Ses
Projeto Plataforma Serviço de Gestão -
Projeto Rede Bem Estar -

568.381
RocheQuímicos e Farmacêuticos S.A -

188.222 204.222
-

Comunitas - Projetos 142.215 63.322

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Relatório dos Auditores Independentes 

Fundação Faculdade Medicina 58.228 -
Bernard Van Leer Foudation

(4.484)
AMBEV - 1.301.461
INBEV -
Novartis Fundation -
Associação Samaritano - 240.000
Instituto Inspirare -
Projeto MTPAR - 85.331
Instituto Cyrella - 52.204
Transportes Imediato Ltda -
Associação Congregação de Santa Catarina         - 15.000
Avilan Transportes e Logística Ltda -
Operalog da Amazonia Transportes Ltda                - 3.231
Bahia Xpress Organizações Logística Ltda            -

- 1.008
3.981.990 6.715.345

5. Imobilizado e Intangível 2019 2018
Tx.Depr. Anual Custo Depr Ac Liquído Liquído

10% (14.123) 45.613
10% 218.282
20%
10% 3.122 (364)

1.054.966 (355.959) 699.007 675.889
Intangível Custo  Amort Ac Liquído Liquído
Softwares 20% 105 (22) 83
Marcas e Patentes 56 - 56 56
TOTAL INTANGÍVEL 161 (22) 139 146
6. Salários e encargos sociais 2019 2018
Provisão de Férias e Encargos
Inss a Recolher - 11.081

6. Continuação 2019 2018
Pis s/ Folha de Pagamento -

40.270 58.901
7. Projetos a Executar

Projeto Apoiador 2019 2018

Plataforma Serviço de Gestão -
Rede Bem Estar -

AB INBEV Foundation 486.631 -
Boas Praticas -
SAPS -
SAPS RocheQuímicos e Farmacêuticos S.A -

2.801
161.015

Pnatrans Transportes Imediato Ltda 13.642 30.013
Pnatrans AMBEV - 514.286
TAMBORO -
BBA II -
Faz Sentido VI -
Inova Escola -

AMBEV - 158.333
Faz Sentido Associação Congregação de Santa Catarina - 50.000
Pnatrans Fadel Transportes e Logistica Ltda -
Faz Sentido IV Instituto Inspirare - 42.222
Projeto - Cyrella Instituto Cyrella - 34.803
Pnatrans Log20 Logística S/A - 18.848

- 15.558
Pnatrans Vitorialog Transportes e Prestação de serviços -
Pnatrans Taipastur Transportes Turisticos Ltda -
Pnatrans -
Pnatrans Operalog da Amazonia Transportes Ltda - 3.231
Pnatrans Avilan Transportes e Logística Ltda - 3.123
Pnatrans Cooperativa de Transportes de Cargas do Estado de SC - 2.316
Pnatrans Bahia Xpress Organizações Logística Ltda - 2.316

4.769.445 4.987.622
-

item Nº do Processo Descrição do caso
Valor Cau-

sa R$
Valor atualizado  

12/2019 R$
Prognóstico de 

perda

1 -
prejudicado,  

pois valor foi pago
2 possível

3
Multa não emissão NF-e (notas não emitidas 

possível

4
Omissão de receita (notas não emitidas 

possível
5 possível
6 possível

possível
8 possível

21.804,38
10 115.814,86 possível
11 possível
12 16.088,40 21.383,10

13
Omissão de receita (notas não 

possível

14
Omissão de receita (notas não emitidas 

possível

Germano Souza Guimarães - Presidente
Rogério Gerlah Paganatto - 

de doação seriam, em verdade, receitas decorrentes de presta-

autos tiveram como origem a divergência de valores apurada com 
-

pago em razão do valor envolvido, restando a discussão apenas em 
relação ao segundo. As defesas do Tellus foram apresentadas no 

-

-

provisionadas. Contingências trabalhistas: A Entidade reconhece a 

-
tidade não reconhece os passivos contingentes quando esses são 

9. Patri-
mônio Líquido: 

-
10. Receita Líquida: A receita liquida é composta 

por prestação de serviços de instruções e treinamentos, doações de 

-
pectivos impostos, integralmente aplicadas no País e destinadas 

11. Despesas com pessoal 2019 2018

Autonomos 121.681 36.825
Ajuda de Custo -
Inss

Férias 25.165
Fgts 23.412 34.554

33.218
Vale Transporte 18.855

10.333
Provisão FGTS Férias

5.848 2.622
3.665

Provisão INSS Férias 2.013
1.835

Provisão Pis Férias 252
328

Aviso Prévio e Indenizações - 11.263
-

764.151 734.988
12. Serviços prestados por terceiros 2019 2018
Treinamento
Assessoria
Outros Serviços tomados
Suporte técnico -

251.362
Comunicação -
Eventos -
Programas 142.108 -

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Examinamos as 
Instituto Tellus que compreendem o 

-

-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial 

Base para opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Nossa 

-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 

Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-

com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
-

nião. Ênfase: 

si lavrados pela Municipalidade de São Paulo 14 (quatorze) 

se tratar de perdas possíveis não foram provisionadas. As de-
-

mente encontram-se aguardando o julgamento da impugnação 
Responsabilidades da 

administração pelas demonstrações contábeis: A administra-

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
-

pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 

Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 

-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

-

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 

-

entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-

continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 

de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
-

gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-

-
-

-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 

-
lo/SP, 22/05/2020. Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 

 Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - 

NE 2019 2018
Ativo / Circulante 12.369.326 10.978.197
Caixa E Equivalentes De Caixa 3 8.374.834 4.241.052
Caixa 1.000 1.000
Bancos Recursos Livres
Bancos Recursos Terceiros
Aplicação Financeiras Recursos Livres
Aplicação Financeiras Recursos Terceiros
Outros Ativos Circulantes 3.994.492 6.737.146

4
Adiantamentos 1.030
Impostos a Compensar 4.453 2.822

Não Circulante 699.146 676.035
Imobilizado 5 699.090 675.979

283.101
Intangível 5 56 56
Total do Ativo 13.068.472 11.654.232

Balanço Patrimonial  

Passivo / Circulante 4.017.226 3.248.985
6

52.685
Fornecedores 121.664
Projetos a executar 7 3.118.033
Bens doados
Não Circulante 1.039.823 1.869.590
Projetos a executar 7 986.944 1.869.590

8 -
Patrimônio Líquido 9 8.011.423 6.535.657

Superavt Acumulado do Exercício
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 13.068.472 11.654.232

NE 2019 2018
Receitas sem Restrições 832.711 203.823

- 51.862
34.500 -

-
Receitas Financeiras

41.001
3.h 5.000 5.000

Receitas com gratuidades - 25.653
Receitas com Restrições (Projetos) 19.176.865 16.878.827
Prestação de serviços (Restrição) 5.544.543
Prestação de serviços a diferir (5.544.543) -
Prestação de serviços diferidos -

2.303.668
1.635.251

23.222 -
-

323.884 -
(-)Deduções das Receitas de Serviços (513.523) (562.208)

(513.523) (562.208)
Receita Liquida 10 19.496.053 16.520.442
Despesas Operacionais (18.020.287) (13.181.726)
Pessoal 11
Serviços tomados de terceiros 12
Viagens (1.202.321)
Ocupação (424.821) (335.318)
Veículos (140.668)
Administrativa 13 (1.004.163)

14
(48.518)

Financeiras
Assistencia social (130.000) -

(260) -
3.h (5.000) (5.000)

- (25.653)
126

1.475.766 3.338.716

Demonstração do Resultado

Patrimônio 
Social

Superavit 

Exercício
Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2017 788.223 2.408.718 3.196.941
Incorporação em 

-
Superavit em 2018 - 3.338.716
Saldo em 31/12/2018 3.196.941 3.338.716 6.535.657
Incorporação em 

-
- 1.475.766

Saldo em 31/12/2019 6.535.657 1.475.766 8.011.423

1. Das Atividades Operacionais: 2019 2018
1.475.766 3.338.716

128.232
Ajuste na depreciação do exercicio anterior -
Provisão para contingências -

1.690.694 3.466.948
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC 2.742.654 2.047.251

(Aumento) Adiantamentos 16.164 15.225
(Aumento) Impostos a Compensar (1.631) (310)

(5.234)
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC (114.405) (4.217.260)

(18.631)

Aumento (Redução) em Fornecedores
Aumento (Redução) Projetos a Executar 664.468 (3.428.824)
Aumento (Redução) Bens doados (312)
Aumento (Redução) em

(882.646)
Total das Atividades Operacionais 4.318.943 1.296.940
2. Atividades de Investimentos: (185.161) (392.743)

412
(Diminuição)/Aumento - Caixa e Equivalente 4.133.782 904.197
Saldo de Caixa e Equivalente
Caixa Equivalente no início do exercício 4.241.052 3.336.855

4.241.052
(Diminuição)/Aumento - Caixa e Equivalente

Gravação 140.006 -
Produção Audio Visual -
Programação 88.250 -

66.380
Planejamento -
Criação de projeto 34.010 -
Pesquisa
Manutenção 33.435 28.060

32.310 -
Avaliação 25.000 -
Palestra 23.463 -
Consultoria 15.000
Tradução 14.500 -
Auditoria
Revisão de Conteudo -

-
Juridico - 11.520
Arquitetos - 10.500
Limpeza -
Produção de Vídeo - 300

13.009.295 8.490.166
13. Despesas Administrativas 2019 2018

Brindes e Presentes 163.522
128.180

Coffee Break 131.485
Licença de Uso/Locação de Software 116.123
Locação de maquinas e equipamentos

68.540
Telefone, fax, internet 34.661 34.544
Seguros riscos diversos 26.845 -

11.452 13.658
Outros despesas administrativas 10.204
Copa e cozinha
Fretes e Carretos
Lanches e refeições 16.028
Suprimentos/ Toner 4.234
Confraternização 8.600
Correios e Malotes

-
414

Encadernações -
434 188

Translado institucional 344 11.482
1.390.761 1.004.163

15. Eventos Subsequentes: 

possíveis impactos para a Companhia em relação ao fechamento 

A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer 
transações como interveniente garantidora durante o exercício de 

-

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 fi m de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorizar a 
Companhia, nos termos da cláusula 3.26.1, item “(n)” da Escritura, a realizar a cessão onerosa da totalidade das CCB 
vinculadas às Debêntures, conforme defi nido na cláusula 3.6.1 e listadas no Anexo I da Escritura, sendo certo que os 
recursos recebidos pela Companhia em decorrência da referida cessão serão integralmente destinados aos Debenturistas 
à título de Prêmio de Reembolso, pelo procedimento previsto na cláusula 3.17 da Escritura, distribuídos proporcionalmente 
com base na quantidade de Debêntures detidas a ser pago junto ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(conforme defi nido na Escritura) na data de vencimento devido; e (ii) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com 
a Companhia, a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas nessa Assembleia. 
Informações Gerais: A Companhia informa que a cessão onerosa das Debêntures não afetará quaisquer vencimentos e 
pagamentos devidos na Data de Vencimento das Debêntures, que ocorrerão normalmente, nos termos da Escritura de 
Emissão. A Companhia entende que a venda das CCB vinculadas às Debêntures é a melhor opção para os interesses 
econômicos dos Debenturistas. Os Debenturistas poderão se fazer representar na Assembleia por procuração, emitida 
por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado. Sem prejuízo 
e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação 
para o e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br e ri@rugesec.com.br. Na data de realização da Assembleia, os 
representantes dos Debenturistas deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo 
documento de identidade, bem como dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail ao Agente 
Fiduciário e à Companhia. Adicionalmente, a Companhia informa que a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”) se posicionou indicando que a realização da Assembleia deve ser realizada de forma 
presencial, atendendo aos requisitos da Escritura e da Lei nº 6.404/76, uma vez que a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), expressamente indicou que a Instrução CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 não se aplica às Emissões privadas, 
conforme disposto no art. 1º da referida instrução, bem como disposto na página 5 do Relatório de Análise da Audiência 
Pública SDM nº 04/20 – Processo CVM SEI nº 19957.002993/2020-35, contudo, a Companhia não concorda com esse 
posicionamento e entende que a Instrução Normativa DREI nº 79 é aplicável paras as emissões de debêntures privadas, 
resultando na possibilidade de convocação e realização da Assembleia de forma virtual, preservando os interesses dos 
Debenturistas e evitando aglomerações que contrariam as orientações de saúde relacionadas ao COVID-19. 

São Paulo, 18 de junho de 2020. Victoria de Sá - Diretora de Relação com Investidores

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO -  6ª VARA CÍVEL  - Av. das Nações Unidas,
22939  - Torre Brigadeiro - 10º andar - Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 5541-
8083 - São Paulo-SP - E-mail: stoamaro6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO -
Prazo de 20 dias - Processo nº 0010987-94.2020.8.26.0002. O MM Juiz de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da lei, etc. FAZ SABER a BELACOR
RESTAURAÇÕES E PINTURAS LTDA., CNPJ06.189.051/0001-90, que por este Juízo,
tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO
CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGUAIA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, PAGUE a QUANTIA de  R$ 580.307,68 (em maio/2020),
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorridoo período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, INDEPENDENTE-
MENTE de PENHORA ou NOVA INTIMAÇÃO, apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2020.

19 e  20/06
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Após reabertura,
Marília e

Registro terão de
voltar a fechar

comércio
Após terem reaberto o co-

mércio, as regiões de Marília e
de Registro, no interior de São
Paulo, terão de voltar a fechar
suas lojas.

Essas regiões foram
reclassificadas pelo governo
paulista e agora estarão na fase
1 (vermelha), de maior restri-
ção de atividades por causa da
pandemia do coronavírus – e
terão que manter a quarente-
na, na qual somente serviços
considerados essenciais, como
de logística, saúde, segurança
e abastecimento, poderão fun-
cionar.

“Sempre que necessário to-
maremos medidas mais duras”,
disse o governador de São
Paulo, João Doria, justifican-
do a medida. “Hoje, infelizmen-
te, temos regressão. Devido à
intensificação da pandemia em
algumas áreas do interior do
estado de São Paulo, o Centro
de Contingência do
Coronavírus de São Paulo de-
terminou a reclassificação des-
sas duas regiões”, acrescen-
tou o governador.

Os dois municípios estavam,
desde a semana passada, na
fase 2 (laranja), chamada de
“controle” pelo Plano São Pau-
lo [plano de retomada econômi-
ca do estado].

O Plano São Paulo é
regionalizado e dividido em cin-
co fases. Na fase laranja, as re-
giões podem reabrir serviços
como shoppings, comércio de
rua, concessionárias e escritóri-
os, desde que limitem o acesso
a 20% do público e o período de
funcionamento diário a 4 horas.

Com  isso, o estado terá agora
cinco regiões classificadas na
fase 1 (vermelha). Além de
Marília e de Registro, também se
encontram nesta situação, des-
de a semana passada, as regi-
ões de Barretos, Presidente Pru-
dente e Ribeirão Preto. As de-
mais regiões do estado perma-
necem na fase 2 (laranja).

“O que fica claro é que nes-
sas duas regiões, de Marília e
de Registro, teve aumento de
internações significativo. Ou
seja, na região de Marília aumen-
tou 51% [o número de
internações essa semana na
comparação com a anterior] e na
região de Registro, 67%. Isso
aponta para possibilidade de um
excesso de casos graves para o
sistema de saúde. Então, por
isso, essas duas regiões, neste
momento, estão classificadas no
vermelho. Elas retrocederam em
relação ao período anterior”, ex-
plicou o coordenador do Cen-
tro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo,
Carlos Carvalho.

De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, as regiões de Pre-
sidente Prudente, Barretos e Ri-
beirão Preto, que estão na fase
vermelha desde a semana pas-
sada, seguindo o que foi esta-
belecido no Plano São Paulo, já
começam a mostrar uma melho-
ra em seus indicadores. “Mas
regiões que fazem uma
flexibilização maior do que o Pla-
no São Paulo indica, acabam
tendo os indicadores piorando,
que foi o que aconteceu com
Marília e Registro”, disse.

Vinholi afirmou que o gover-
no já destinou respiradores para
essas duas regiões e deve envi-
ar mais aparelhos até o final des-
ta semana. “Marília, no dia 12
de junho, tinha variação de
internações de 29% e veio para
51%. Agimos nesse período,
aumentando a capacidade hos-
pitalar dessas regiões. Já tive-
mos 41 respiradores distribuí-
dos, somando mais 29 respira-
dores que serão distribuídos
ainda nesse final de semana.
Teremos aumentado em 55% a
capacidade hospitalar da região
de Marília”, destacou Vinholi.
“Já colocamos dez respiradores
na região de Registro e agora,
mais 10 leitos no Hospital Regi-
onal do Vale do Ribeira, aumen-
to de 100% na capacidade hos-
pitalar da região”, acrescentou.

Recomendação
As cidades de Campinas e

de Sorocaba também apresenta-
ram aumento no número de
internações e geraram preocu-
pação no governo. Embora suas
regiões estejam com melhores
indicadores e estejam classifica-
das na fase 2 (laranja) do Plano
São Paulo, o governo recomen-
dou aos prefeitos de ambas as
cidades que voltem a fechar
seus comércios, mantendo a
quarentena. (Agencia Brasil)
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BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 (em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Contexto operacional A LIV Linhas Inteligentes de Atenção a Vida S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída como sociedade por ações, de capital fechado, inscrita no CNPJ 00.846.662/0001-87, conforme 
Estatuto e Atas registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35300519949 em 
21/08/1995, estabelecida à Avenida Paulista Nº 1079, 7º andar, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo. A sociedade é uma prestadora de serviços, com direção, propriedade e patrimônio 
próprio, gozando de autonomia administrativa, financeira e técnica, regendo-se pelas disposições do 
Estatuto, normas internas e as legislações que lhe são aplicadas. A LIV Saúde tem como objeto a operação 
de planos de assistência à saúde, estando registrada na Agência Nacional de Saúde - ANS, na modalidade 
de medicina de grupo, sob o nº 37.928-0. Para a consecução de seu objetivo a companhia poderá constituir 
subsidiárias e participar no capital de outras sociedades, conforme Estatuto. Com mais de 23 anos 
de know-how na área da saúde, a LIV Saúde oferece uma nova e moderna forma de cuidar dos seus 
pacientes, sem excessos de custos e com muito mais efetividade. Aliando equipes médicas integradas com 
tecnologia de última geração. Essa é a maneira que a LIV Saúde encontrou para cuidar bem. 0.1 Aquisição 
e Alienação em 2019 e 2018 GAMEC – Grupo de Assistência Médica Empresarial do Ceará Ltda 
Alienação, em janeiro/2019, da carteira de contratos de serviços de assistência à saúde celebrados com 

Clínica do Shopping Serviços de Saúde S/A A Aquisição da totalidade 
das ações que compõem o capital social desta empresa, bem como de todos os tangíveis e intangíveis 
ocorreu em novembro/2018. Em 2019, a sociedade alterou sua denominação social para Clínica LIV Saúde 
Serviços Especializados S/A cujo objeto é desenvolver médica ambulatorial de consulta, com recursos para 
realização de procedimentos cirúrgicos e exames complementares, serviços de vacinação e imunização 
humana, atividades de odontologia, realização de exames clínicos, aluguel de equipamentos laboratoriais, 
gestão de intangíveis e recebíveis. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e as principais 
práticas contábeis 2.1. Base de preparação As demonstrações contábeis elaboradas são apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as normas internacionais de relatório financeiro International 
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as 
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas. As demonstrações contábeis e as notas explicativas 
foram elaboradas e apresentadas de acordo com a padronização da Agência Nacional de Saúde – ANS, 
através da Resolução Normativa 435/2008. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade no 
processo de aplicação das suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requeiram maior nível de julgamento 
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota explicativa nº 4. Como o julgamento da 
Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, 
os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações 
contábeis, a Sociedade adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre 
outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. 2.2. Práticas contábeis a) Disponível: incluem 
os saldos de caixa, numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis, equivalentes de caixa e 
aplicações financeiras com liquidez imediata; b) Aplicações garantidoras de provisões técnicas: aplicações 
vinculadas ao setor de saúde suplementar que visa garantir a cobertura do risco contratual, em atendimento 
a RN – ANS nº 392 de 2005; c) Ativos Financeiros: registrados por valores passíveis de serem recuperados 
no tempo por uso nas operações da operadora, constituindo provisões para perdas quando a avaliação 
indica perda de representatividade econômica; d) Passivos Financeiros: classificados como passivos 
financeiros a obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, por meio do seu valor 
justo. e) Apuração do Resultado: princípios adotados na escrituração contábil, como relevantes, foram o 
da Materialidade, observando a documentação pertinente para que houvesse sustentação às saídas 
de numerários; o da Competência - para as Despesas incorridas. Para as receitas de contraprestações 
emitidas, adotou-se o regime de competência mensal. 2.3. Base de mensuração As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando há: a) Valor justo: ativos 
financeiros; b) Equivalência Patrimonial: investimentos; c) Determinações da ANS: provisões técnicas; d) 
Redução ao valor recuperável: ativos não financeiros. 2.4. Moeda para apresentação das demonstrações 
contábeis A Sociedade adota o Real como moeda do ambiente econômico principal, mesma moeda 
de preparação e apresentação das suas demonstrações contábeis. Todas as demonstrações contábeis 
apresentadas foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3. 
Disponível Constituído com o maior grau de liquidez, o disponível visa dar suporte às operações financeiras 
de curto prazo da empresa.

2019 2018
Caixa 1.100 3.280
Banco 1 378.272
Aplicações de Liquidez Imediata 880.785 2.614.716
Total 881.886 2.996.268
4. Realizável - 4.1. Aplicações garantidoras de provisões técnicas

Vinculadas 2019 2018
Santander 9.187.486 -
Banco do Brasil - 5.040.883
Sicredi - 156.601

Total 9.187.486 5.197.484
Nesse Grupo, está evidenciado os recursos aplicados em fundo de investimento dedicado ao setor de 
saúde suplementar, conforme determina a RN 392/2015 da ANS, relativo aos ativos garantidores e cuja 
movimentação ou desvinculação está sujeita à aprovação prévia do Órgão Regulatório. Ativos garantidores 
são bens imóveis, títulos ou valores mobiliários registrado no ativo das operadoras afim de suportar a 
cobertura dos riscos inerentes às operações de assistência à saúde, considerando que o risco se transforma 
em despesa.No exercício de 2019, a Operadora transferiu os ativos aplicados no Branco do Brasil, com a 
anuência da ANS, para o Banco Santander, considerando que atualmente a Operadora vem concentrando 
suas operações nesse Banco. 4.2. Crédito de operações com planos de assistência à saúde

Planos Médico-Hospitalares 2019 2018
Planos Coletivos 632.839  - 
Planos Individuais 1.465.986  - 
Saldo 2.098.825  - 
(-) Provisão para perdas sobre crédito (709.492)  - 
Saldo Líquido 1.389.333  - 
Registram-se nesta conta todos os contratos, pelo início de cobertura contratual, sendo baixados pelo seu 
efetivo recebimento. A constituição da Provisão para Perda sobre Créditos - PPSC é determinada quando 
os planos coletivos estão em abertos há mais de 90 dias e os planos individuais, há mais de 60 dias. Abaixo 
temos a composição detalhada por idade de vencimentos:

2019 2018
A Vencer 941.880  - 
Vencidos   
Vencidos de 1 a 30 dias 334.061  - 
Vencidos de 31 a 60 dias 99.447  - 
Vencidos de 61 a 90 dias 62.288  - 
Vencidos a mais de 90 dias 661.148  - 
Saldo 2.098.825  - 
(-) Provisão para perdas sobre crédito 709.492  - 
Saldo Líquido 1.389.333  - 
4.3. Despesas Diferidas de Curto Prazo. Nesse Grupo está evidenciado as Despesas Diferidas no 
montante de R$ 1.052.020 referente a comissão de corretagem incidente sobre aquisição de carteira, a qual 
será diferida em conformidade com a RN 435/2008 da ANS. 4.4. Créditos tributários e previdenciários

2019 2018
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 83.572 46.815
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL - 10.324
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF 8.229 - 
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN 160.479 5.865
PIS a Recolher 21.979 -
COFINS a Recolher 135.255 -
Total 409.514 63.004
Nesse Grupo, destacamos o montante de R$ 409 mil referente aos tributos retidos no decorrer do exercício, 
que deverão ser recuperados, dependendo dos resultados da Operadora, exceção aos valores relativos 
a 2018, os quais para serem recuperados deverão estar devidamente constituídos como créditos nas 
obrigações acessórias. Destacamos a rubrica do Imposto sobre Serviços no montante de R$ 160.479, o 
qual está composto pelas retenções decorrente dos serviços próprios, prestados pela LIV Saúde que não 
estão sendo utilizados em compensações, considerando a base de cálculo negativa, quando os eventos 
indenizáveis superam as contraprestações líquidas. 4.5. Bens e títulos a receber

Descrição 2019 2018
Estoque 14.259  - 
Adiantamentos a Funcionários 77.029 300 
Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais 1.553.481  
Adiantamentos a Fornecedores 271.891  - 
Empréstimos a Controladas - Clínica LIV 602.237  - 
Outros Títulos a Receber - ICC 2.235.510  - 
Saldo 4.754.406 300
Outros Créditos ou Bens a Receber   

Bloqueio Judicial a Recuperar 355.529 355.529 
Carlos Sicard 495.719 472.442 
Phillips 49.808 49.808 
Maquineta Stone - Créditos a Receber 23.336  - 

Saldo 924.393 877.780 
Saldo Total 5.678.799 878.080 
Destacando-se nesta conta, temos: a) Estoques: Nessa rubrica, registra-se os estoques, cuja rotatividade 
é de 30 dias, sendo a sua utilização programada para serem utilizados em janeiro do ano seguinte; b) 
Adiantamento a prestadores de serviço: Nessa rubrica, está registrado os adiantamentos concedidos aos 
prestadores de serviços, quando da transição da compra da carteira da GAMEC, em que a responsável pelo 
pagamento dos serviços prestados é a GAMEC, mas que, por acordo da Administração, os valores foram 
pagos pela LIV Saúde a título de adiantamento aos prestadores, sendo reembolsado a LIV Saúde, quando 
o Ativo Garantidor da GAMEC tivesse seu levantamento autorizado pela ANS. c) Empréstimos a controlada 
– Clínica LIV: Nessa rubrica, registra-se os valores destinados ao custeio da Controlada, os quais serão 
revertidos como despesas assistenciais, considerando que a estrutura operacional corresponde a Rede 

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 

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 

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

Notas 2019 2018
ATIVO CIRCULANTE  18.612.526 9.134.835
Disponível 3 881.886 2.996.268
Realizável  4 17.730.640 6.138.567

Aplicações Financeiras 4.1 9.187.486 5.197.484
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas  9.187.486 5.197.484
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 4.2 1.402.821 0
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 1.389.332 0
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis 13.488 0
Despesas Diferidas 4.3 1.052.020
Créditos Tributários e Previdenciários  4.4 409.514 63.004
Bens e Títulos a Receber 4.5 5.678.799 878.080

ATIVO NÃO CIRCULANTE  11.905.710 2.255.956
Realizável a Longo Prazo  5 5.838.960 33.674

Aplicações Financeiras  8.000 33.674
Aplicações Livres 8.000 33.674
Despesas de Comercialização Diferidas  5.1 5.260.101 0
Depósitos Judiciais e Fiscais 5.2 570.859 0

Investimentos  6 1.120.309 419.180
Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial 1.120.069 0
Participações Societárias em Rede Assistencial 1.120.069 0
Outros Investimentos 240 419.180

Imobilizado  7 2.229.650 1.266.982
Imobilizado de Uso Próprio  1.659.748 1.224.812
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos  816.087 1.102.974
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos  843.662 121.838
Outras Imobilizações  569.901 42.170

Intangível  8 2.716.792 536.120
TOTAL DO ATIVO 30.518.236 11.390.791

Nota 2019 2018
PASSIVO CIRCULANTE  16.590.771 2.893.019

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 9 10.609.404 708.441
Provisões de Prêmios / Contraprestações 296.363 0
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 9.1 296.363 0
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 9.2 170.017 260.099
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de 
Serviços Assistenciais

9.3 7.234.612 355.008

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 9.4 2.908.411 93.335
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 19.433 0
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 19.433 0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 10 685.555 734.578
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0 1.450.000
Débitos Diversos 11 5.276.379 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.157.449 537.781
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 160.531 183.309
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 160.531 183.309
Provisões 311.143 0
Provisões para Ações Judiciais 311.143 0
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 220.355 354.472
Parcelamento de Tributos e Contribuições 220.355 354.472
Débitos Diversos 5.465.419 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 12 7.770.016 7.959.991
Capital Social / Patrimônio Social 12.1 470.000 470.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 12.1 23.994.088 9.204.248
Reservas 335.071 335.071
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais 335.071 335.071
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 12.2 -17.029.143 -2.049.328

TOTAL DO PASSIVO 30.518.236 11.390.791

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019 (em reais)

Nota 2019 2018
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. 
à Saúde 13.1 29.473.112 1.016.231

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 30.042.249 1.098.057
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 30.042.249 1.098.057
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 
da Operadora 

(569.136) (81.826)

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos 13.2 (31.899.456) (625.857)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (29.084.380) (541.981)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (2.815.076) (83.876)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE  (2.426.344) 390.373

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde  3.210 -
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da 
Operadora

62.594 -

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 98 -
Outras Receitas Operacionais  62.496 -
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (998.800) -
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde  (283.825) -
Provisão para Perdas Sobre Créditos  (714.975) (738)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de 
Saúde da Operadora

(39.861) (8.472)

RESULTADO BRUTO (3.399.201) 381.163
Despesas de Comercialização  (3.885.809) -
Despesas Administrativas  13.3 (7.796.821) (2.302.286)
Resultado Financeiro Líquido  13.4 367.233 243.998

Receitas Financeiras 790.342 303.233
Despesas Financeiras  (423.110) (59.236)

Resultado Patrimonial  (379.931) 136
Receitas Patrimoniais  - 136
Despesas Patrimoniais  (379.931) -

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES  (15.094.529) (1.676.990)
Imposto de Renda  - -
Contribuição Social - -
RESULTADO LÍQUIDO (15.094.529) (1.676.990)

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 
(-) Outros Pagamentos Operacionais 884.502 87.353 
 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  - 
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento 246.149  - 
 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 
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento  - 23.825 
 Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 17.524.685 509.697 

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  (380.451)  (1.449)
CAIXA – Saldo Inicial 381.552 2.289 
CAIXA - Saldo Final 1.101 840 
Ativos Livres no Início do Período (*) 2.996.268 2.289 
Ativos Livres no Final do Período (*) 881.886 840 
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES  (2.114.382)  (1.449)
(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez 
Imediata e Numerários em Trânsito).

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
Capital Social / 

Patrimônio Social
Reservas de Capital / 

Reservas Patrimoniais
Adiantamento para Futuro 

Aumento de Capital
Lucros / Prejuízos - Superávits / 

Déficits Acumulados ou Resultado
 

TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 570.000 335.071 553.900  (372.338) 1.086.633 
Aumento de Capital / Patrimônio Social c/ lucros e reservas e em espécie (nota 12.1)  (100.000)  - 8.650.348  - 8.550.348 
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício (nota 12.2)  -  -  -  (1.676.990)  (1.676.990)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 470.000 335.071 9.204.248  (2.049.328) 7.959.991 
Aumento de Capital / Patrimônio Social c/ lucros e reservas e em espécie (nota 12.1)  -  - 14.789.840  - 14.789.840 
Ajustes de exercícios anteriores -   Retificação de erros de exercícios anteriores  -  -  - 114.714 114.714 
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício (nota 12.2)  -  -  -  (15.094.529)  (15.094.529)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 470.000 335.071 23.994.088  (17.029.143) 7.770.016 

LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO A VIDA S/A
CNPJ Nº 00.846.662/0001-87

Registro ANS Nº 37928-0
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOÓ O S Ç ORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Própria. d) Outros títulos a receber – ICC: Nessa rubrica, está evidenciado os adiantamentos concedidos 
ao ICC, decorrente das despesas assistenciais que serão compensadas no decorrer do exercício seguinte.  
5. Realizável a longo prazo - 5.1. Despesas de comercialização diferidas. Registra-se nesse Grupo, o 
montante de R$ 5,2 milhões, referente a Despesas com comissão na aquisição de carteira que será diferida 
no exercício de 2021, em conformidade com a RN 435/2008 da ANS. 5.2. Depósitos judiciais e fiscais

 2019 2018
Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos   

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Próprio 570.859  - 
Total 570.859  - 
Nesse Grupo, registra-se o montante relativo aos depósitos judiciais decorrente do ISSQN Próprio, o qual 
está sendo questionado em juízo a base cálculo do tributo, conforme Processo Nº 01348343120198060001, 
o qual a Operadora é a promovente e a Prefeitura de Fortaleza é a promovida. Até o julgamento do mérito, 
a Justiça determinou que a Operadora realize o depósito judicial, considerando a alíquota da atividade 
sobre o total das Contraprestações Líquidas declaradas junto a Prefeitura de Fortaleza. 6. Investimentos 
– Participações societárias

2019 2018
Participações societárias em rede assistencial Não-Hospitalar   

Clínica Liv Saúde 1.120.069 -
Outros Investimentos   

Sicredi 240 180
Adiantamento para compra de carteira - 419.000

Saldo 1.120.309 419.180
No Grupo Participações Societárias em Rede Assistencial Não-Hospitalar, destacamos a participação da 
Operadora em 100% das ações do capital da empresa Clínica LIV Saúde Serviços Especializados S/A. 
Nesse exercício, reclassificamos o investimento em atendimento ao Normativo da ANS e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. O reconhecimento das variações do investimento, é com base no método da 
equivalência patrimonial, considerando a existência de influência significativa, conforme está demonstrado 
abaixo:

Descrição 2019 2018
Valor do Investimento na Clínica Liv Saúde 1.500.000 -

(-) Valor do PL da Controlada 1.120.069 -
(=) Resultado de Equivalência Patrimonial (379.931) -
Saldo Total do Investimento 1.120.069 -
7. Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição. Os saldos apresentados encontram-se deduzidos 
das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida 
útil estimada dos bens e eventuais valores residuais.

 Custo

  
 
Descrição

Taxa média 
de deprecia-

ção anual 
(%)

  
 

2019

  
 

2018
Imobilizado de uso próprio - Hospitalares/ Odontológicos    

Máquinas e Equipamento 10% 647.342 1.098.942

Equipamentos de Processamento Eletrônico de 
Dados

20% 98.123 3.306

Móveis e Utensílios 10% 70.622 726
Saldo  816.087 1.102.974
Imobilizado de uso próprio - Não Hospitalares/ Odontológicos    

Instalações Administrativas 10% 324.316 6.247
Máquinas e Equipamento 10% 173.576 3.488
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados 20% 164.334 32.847
Móveis e Utensílios 10% 103.536 8.157
Veículos 20% 77.900 71.100

Saldo  843.662 121.838
Outras Imobilizações - Não Hospitalares/ Odontológicos    

Benfeitorias em imóveis de terceiros 20% 568.917 41.186
Outras imobilizações  - 984 984

Saldo  569.901 42.170
Saldo Total  2.229.650 1.266.982
8. Intangível

 Custo
Descrição 2019 2018
Intangível - Hospitalares/ Odontológicos

Aquisição de Carteira - Gamec 2.600.000  - 
Sistema de Computação 33.600 - 

Saldo 2.633.600  - 
Intangível - Não Hospitalares/ Odontológicos   

Sistema de Computação 17.639 17.639 
Marcas Comerciais 5.553 355 
Outros Ativos Intangíveis 60.000 518.126 

Saldo 83.192 536.120 
Saldo Total 2.716.792 536.120 
Destacamos no Grupo do Intangível – Hospitalares/Odontológicos, o montante de R$ 2,6 milhões, 
decorrente da evidenciação da aquisição da carteira da GAMEC adquirida no exercício de 2019, a qual 
será amortizada de acordo com estudo atuarial da carteira de beneficiários. 9. Provisões técnicas de 
operações de assistência à saúde - Nesse Grupo, destacamos a composição das provisões técnicas, 
constituídas em obediência ao regime da competência e aos atos normativos da ANS. As provisões técnicas 
evidenciadas no passivo circulante e não circulante refletem a cobertura de risco, objetivando dimensionar 
as obrigações futuras da operadora. São elas:

Descrição 2019 2018
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 296.363  - 
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 330.549 443.408 
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de 
Serviços Assistenciais

7.234.612 355.008 

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 2.908.411 93.335 
Saldo Total 10.769.935 891.750 
Circulante 10.609.404 708.441 
Não Circulante 160.531 183.309 
Saldo Total 10.769.935 890.750 
Demonstramos no quadro abaixo as movimentações incorridas na constituição e reversão das provisões 
técnicas. 

 PPCNG SUS PEL PEONA TOTAL
Saldos em 31/12/2018 - 443.408 355.008 93.335 891.751 
Constituições 32.483.476 487.276 32.332.263 2.815.076 68.118.091 
Reversões -  (337.757) - -  (337.757)
Baixas/Pagamentos  (32.187.112)  (262.379)  (25.452.658) -  (57.902.150)
Saldos em 31/12/2019 296.363 330.549 7.234.612 1.907.411 10.769.935
9.1. Provisão de prêmio/contraprestação não ganha – PPCNG. Nesse Grupo, a composição da Provisão 
de Prêmios e Contraprestações Não Ganhos – PPCNG, refere-se a parcela da contraprestação relativa ao 
período de risco e/ou cobertura ainda não decorridos. À medida que a cobertura contratual é decorrida no 
tempo, a operadora reconhece a parcela da cobertura como receita. Nelas incluem-se apenas os contratos 
com a modalidade de pós pagamento.  9.2. Provisão de eventos/sinistros a liquidar para SUS. Nesse 
Grupo, a composição da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar – PEL – SUS, está evidenciado da 
seguinte forma: a. Avisos de beneficiários identificados: assistência prestada ao beneficiário da operadora 
atendido na rede do Sistema Único de Saúde – SUS e ainda não cobrado, finalizando 2019 com R$ 92,4 mil; 
b. Débitos pendentes: são débitos vencidos em até 5 anos e não cobrados pelo SUS até a presente data de 
notificação, com saldo a pagar de R$ 6,6 mil; c. Débitos parcelados: distribuídos entre circulante (R$ 71 mil) e 
não circulante (R$ 160,5 mil) já cobrados pelo SUS e parcelados pela operadora. 9.3. Provisão de eventos/
sinistros a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais. Nesse Grupo, a composição 
da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar – PEL dos prestadores de serviços, está evidenciado pelo 
regime de competência incluindo os valores de despesas ocorridas e reconhecidas no resultado. Abaixo, 
demonstramos a segregação do valor provisionado.

2019
A Vencer 5.855.700 
Vencidos  
Vencidos de 1 a 30 dias 659.751 
Vencidos de 31 a 60 dias 258.889 
Vencidos de 61 a 90 dias 136.213 
Vencidos de 91 a 120 dias 109.380 
Vencidos a mais de 120 dias 214.679
Saldo Total 7.234.612
9.4. Provisão para eventos/sinistros ocorridos e não avisadas – PEONA. Nesse Grupo, a composição 
da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados tem a sua constituição realizada por metodologia própria, 
RN 393/2015. A PEONA refere-se a uma estimativa do montante de eventos/sinistros ocorridos e que 
até o encerramento do exercício não tenham sido avisados a operadora. Nesse exercício o montante 
evidenciado para a PEONA é de R$ 2,9 milhões. 10. Tributos e encargos sociais a recolher 

Descrição 2019 2018
Tributos e Encargos Sociais a Recolher   

Tributos e Contribuições  - 127.913 
Outros Tributos e Contribuições 259.585 81.734 
Retenções de Imposto e Contribuições 280.186  - 
Parcelamento de Tributos e Contribuições 366.139 879.403 

Saldo Total 905.911 1.089.050 
Circulante 685.555 734.578 
Não Circulante 220.355 354.472 
Saldo Total 905.911 1.089.050 

Neste grupo destacamos: a) ISS a recolher: O montante evidenciado nessa rubrica é de R$ 74 mil relativo 
ao ISS devido à Prefeitura Municipal de Fortaleza. A obrigação está sendo constituída deduzindo os 
eventos indenizáveis das contraprestações líquidas, sendo aplicado sobre a base de cálculo a alíquota de 
3%, conforme o Código Tributário do Município de Fortaleza. Embora a Prefeitura não aceite a base de 
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 
e em conformidade com a Lei 9.718/1998, e suas alterações, a LIV apura estes tributos com a dedução 
de provisões técnicas e efetivo pagamento dos eventos ocorridos. O saldo para ser pago no mês 
subsequente ao de dezembro/2019 é de R$ 87,5 mil; c) Retenções de impostos: Valores retidos em 
decorrência à substituição tributária, cuja responsabilidade pelo repasse ao governo é da LIV Saúde. 
Os valores retidos referem-se a IRRF, COFINS, PIS e CSLL; d) Parcelamentos de tributos e contribuições: 
Valor no montante de R$ 145,7 mil, negociados com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional relativo a tributos não liquidados em vencimentos passados, bem como valores de multas 
administrativas junto a ANS. 11. Débitos diversos - Nesse Grupo, está evidenciado as obrigações de curto 
prazo e longo prazo da Operadora, relacionadas com a operacionalização administrativa. Abaixo temos o 
desmembramento desta rubrica:

Descrição 2019 2018
Débitos Diversos   

Obrigações com Pessoal 299.533  - 
Fornecedores 7.188.659  - 
Débitos com Aquisição de Carteira 2.420.049  - 
Outros Débitos a Pagar 533.557  - 
Amortização - Clínicas do Shopping 300.000 900.000 

Saldo Total 10.741.798 900.000 
Circulante 5.276.379  - 
Não Circulante 5.465.419 900.000 
Saldo Total 10.741.798 900.000 
11.1. Fornecedores. Nesse Grupo, destacamos as obrigações da Operadora, relacionadas com os serviços 
técnicos. Como relevante, destacamos a obrigação constituída no montante de R$ 6,2 milhões, distribuída 
no Passivo de Curto Prazo no montante de R$ 1,7 milhão e no Passivo de Longo Prazo no montante 
de R$ 5,1 milhões, referente a comissão sobre a comercialização de carteira, que deverá ser realizada 
no período de 12 meses, a partir de novembro /2020. 11.2. Débitos com aquisição de carteira. Nesse 
Grupo, está evidenciado a obrigação em favor da GAMEC, decorrente da aquisição da carteira firmado em 
fevereiro/2020 pelo valor de R$ 2,6 milhões.  12. Patrimônio Líquido - 12.1. Capital social, Adiantamento 
para futuro aumento de capital e Reserva de Capital. Nesse Grupo, destacamos o Capital Social da 
LIV Saúde, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 470 mil, divididos em 470 mil ações 
ordinárias, conforme disposto no capítulo II de seu Estatuto. Destacamos ainda, a rubrica de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital – AFAC, com um montante evidenciado de R$ 23,9 milhões, cujo aporte 
ocorreu em 2018 e 2019, para fazer frente ao crescimento acelerado da Operadora. A administração 
aguarda anuência da ANS para integralizar ao Capital Social. No Grupo Reserva de Capitais, finalizou 
o exercício com o montante de R$ 335 mil, não sendo registrado movimento no período.  12.2. Lucros/
Prejuízos acumulados. Nesse Grupo, está evidenciado a movimentação dos resultados da Operadora, que 
acumula no período o montante de R$ 16,8 milhões conforme discriminado abaixo:

Descrição 2019 2018
Lucros/Superávits Acumulados 484.018 484.018
Prejuízos/Déficits Acumulados (2.418.632) (856.356)
Resultado do Exercício (15.094.529) (1.676.990)
Saldo Total (17.029.143) (2.049.328)
13. Resultado do Exercício - O Resultado do Exercício da Operadora em 2019, apresenta um prejuízo 
no montante de R$ 15 milhões, decorrente de suas operações assistenciais, financeiras e administrativas, 
sendo mais relevante na composição do resultado as despesas assistenciais decorrentes dos eventos 
indenizáveis líquidos. Os acionistas entendem que o resultado apresentado pela Companhia, reflete a 
agressividade do mercado de saúde suplementar, onde requer o aporte de capital, para fazer jus ao custeio 
assistencial. 13.1. Contraprestações efetivas / prêmios ganhos de plano de assistência à saúde. 
Nesse Grupo, está evidenciado as contraprestações efetivas, reconhecidas pelo regime de competência, 
sendo o seu reconhecimento realizado de acordo com a cobertura assistencial pro rata tempore. As 
contraprestações efetivas representam as receitas da operadora evidenciadas pelo valor nominal. Todos os 
planos comercializados no ano de 2019 pela Operadora são da modalidade pré-estabelecidos. No exercício 
de 2019, registra-se o montante de R$ 29,4 milhões, de contraprestações líquidas, composto por plano 
individual, coletivo empresarial e coletivo por adesão, conforme segue:

2019 2018
Receitas com Operação de Assistência à Saúde - Individual 10.360.183 452 
Receitas com Operação de Assistência à Saúde - Coletivo   

Coletivo Empresarial 18.850.379 1.097.604 
Coletivo por Adesão 831.686  - 

Saldo 19.682.065 1.097.604 
(-) Tributos Diretos  (569.136)  (81.826)
Saldo Total 29.473.112 1.016.231 
13.2. Eventos indenizáveis líquidos. Nesse Grupo, evidencia custo da operadora, pelos eventos 
indenizáveis líquidos representando as despesas incorridas com os beneficiários, reconhecidas pelo regime 
de competência, atinente ao uso da cobertura contratual. O sinistro de maior representatividade dentro 
do grupo de despesas com eventos é o coletivo empresarial, representando 76% do total das despesas, 
conforme tabela:

 2019 2018
Despesas com Eventos Conhecidos - Individual  (6.966.106)  (146)
Despesas com Eventos Conhecidos – Coletivo Empresarial  (24.397.180)  (442.250)
Despesas com Eventos Conhecidos – Coletivo por Adesão (463.699) -
(-) Glosas 2.829.147 7.205 
(-) Recuperação por Coparticipação 62.978  - 
Ressarcimento ao SUS  (149.520)  (106.790)
Variação da PEONA  (3.127.893)  (83.876)
Saldo Total  (32.212.273)  (625.857)
13.3. Despesas Administrativas

 2019 2018
Despesas com Administração 80.179 4.873 
Despesas com Empregados 1.211.677 35.669 
Despesas com Indenizações 3.783  - 
Despesas com Encargos Sociais 492.410 37.512 
Despesas com Assistência Social 20.082  - 
Despesas com Formação Profissional 57.459  - 
Alimentação ao Trabalhador 120.121 340 
Despesas com Transporte de Empregados 81.863  - 
Outras Despesas com Pessoal Próprio 647.620 11.960 
Remuneração por Serviços de Terceiros 2.273.564 1.206.069 
Despesas com Localização e Manutenção 1.073.579 208.824 
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos 48.695  - 
Despesas com Bens de Uso Próprio 90.017 4.746 
Outras despesas com Localização e Funcionamento 343.888 16.437 
Publicidade e Propaganda 932.099 30.524 
Impostos 46.744 185.303 
Contribuições 10.963 2.524 
Taxa de Saúde Suplementar 161.300 1.357 
Despesas Diversas 100.779 556.149 
Saldo Total 7.796.821 2.302.286 
13.4. Resultado Financeiro Líquido

 2019 2018
Receitas Financeiras   

Receitas com Títulos de Renda Fixa Privados 444.868 67.840 
Receitas com Títulos de Renda Variável 7.584  - 
Receitas por Recebimentos em Atraso 254.404  - 
Receitas com Depósitos de Contraprestações 19.133  - 
Receitas com Créditos Tributários 584  - 
Receitas Financeiras Diversas 63.770 235.394 

Saldo 790.342 303.233 
Despesas Financeiras   

Despesas com Provisões para Desvalorização de Títulos -  (15.593)
Despesa Financeira com Empréstimos  -  (3)
Despesas Financeiras com Operações de Assistência à Saúde  (117.980)  - 
Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos  (23.221)  (41.646)
Despesas por Pagamentos em Atraso  (181.219)  (242)
Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras  (15.770)  (16)
Despesas Financeiras Diversas  (84.921)  (1.737)

Saldo  (423.110)  (59.236)
Saldo Líquido 367.233 243.998 
14. Patrimônio Mínimo Ajustado - O Patrimônio Mínimo Ajustado – PMA, é calculado conforme 
estabelecido pela ANS na IN/DIOPE Nº 50, sendo a sua constituição representa o valor mínimo do 
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 
(Anexo I da RN 209) e pelo capital base estabelecido pela ANS. Na obtenção do PMA a operadora realiza 
para efeito de cálculo, a partir do saldo do Patrimônio Líquido, conforme estabelece a IN/DIOPE Nº 50, 
revertendo os efeitos negativos e positivos que ainda não foram incluídos nas contas de resultado, 
como a despesa de comercialização e os valores dispostos na conta do ativo intangível. Ainda como 
forma de ajuste a operadora adiciona valores contabilizados no ano de 2012, como as obrigações 
legais classificadas no passivo não circulante. A seguir, a demonstração da composição do PMA

Apuração do Patrimônio ajustado por efeitos econômicos
(+) Patrimônio Líquido  7.770.016,12
Deduções, data-base  

(-) Participação em entidades reguladas
(-) Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais de IR e bases negativas de 

contribuição social
(-) Despesas de comercialização diferida  6.312.120,84 
(-) Despesas Antecipadas
(-) Ativo não circulante intangível  2.716.791,53 

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 2019
Ativo Circulante 18.612.525,88
Passivo Circulante 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

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 

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 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 

adequação das políticas contábeis adotadas e utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

contábil de continuidade operacional e, se existe incertezas significativas relacionadas a eventos ou 
circunstâncias que possam causar dúvidas significativas relacionadas à capacidade de continuidade 
operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtida até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das divulgações das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência da auditoria e comunicamos eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 
Fortaleza - CE, 17 de abril de 2020.

Gama & Cia. Auditores Independentes
CRC-CE Nº 227

Manoel Delmar da Gama
Contador CRC-RS Nº 028449/O-6-T-CE
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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 Leiloei-
ro Ofi cial 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 fi cam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Na-
cional, mediante apresentação do extrato de débitos fi scais 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 notifi cações 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, fi cando 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 (qualifi cação  ignorada),  bem como para a intimação dos demais executados, FABIO DE LIMA CUNHA (CPF nº 153.956.618-
83) e sua mulher na qualidade de coproprietária FRANCISLENE GARCIA DE OLIVEIRA CUNHA (qualifi cação 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, fi cando 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, fi cando 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 fl s. 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, fi cando 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 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 CON-
DOMÍNIO 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, fi cando 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.              

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).

TDSP - GILBERTO SABINO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS 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 con-
vocação, 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 San-
tos 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 no-
minal 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 Bra-
sileiro . Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi sus-
pensa 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 San-
tos Rosa. José Jorge Lisboa Santos Rosa

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)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração dos resultados - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

ATIVO 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3.886 2.573
 Ativos fi nanceiros mensurados ao valor
  justo por meio de resultado 16.104 65.303
 Recebíveis 8.739 8.467
 Impostos a compensar 466 179
 Outros ativos 11.856 11.315
 41.051 87.837
Não circulante
 Outros ativos - 704
 Impostos diferidos - 4.253
 Imobilizado 414 73
 Intangível 154 163
 568 5.193

Total do ativo 41.619 93.030

PASSIVO 2019 2018
Circulante
 Contas a pagar 394 1.673
 Obrigações societárias 10.112 20.005
 Obrigações tributárias 8.568 30.485
 Obrigações trabalhistas 859 16.598
 19.933 68.761
Não circulante
 Impostos diferidos 515 388
 515 388
Patrimônio líquido
 Capital social 762 762
 Reserva legal 152 152
 Reserva de lucro 3.640 6.744
 Plano de opções 16.617 16.223
 21.171 23.881
Total do passivo e patrimônio líquido 41.619 93.030

 Capital social Reserva legal Reserva de lucro Plano de opções Lucro líquido do exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 762 152 16.984 15.913 - 33.811
Reserva de pagamento baseado em ações - - - 310 - 310
Lucro líquido do exercício - - - - 53.428 53.428
 Destinação dos lucros auferidos no exercício
 Distribuição propostos no exercício - - (11.668) - (52.000) (63.668)
 Composição de reservas - - 1.428 - (1.428) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 762 152 6.744 16.223 - 23.881
Reserva de pagamento baseado em ações - - - 394 - 394
Lucro líquido do exercício - - - - 9.674 9.674
 Destinação dos lucros auferidos no exercício
 Distribuição de dividendos antecipada - - - - (3.000) (3.000)
 Dividendos mínimos obrigatórios deliberados - - - - (2.418) (2.418)
 Dividendos adicionais deliberados - - (3.104) - (4.256) (7.360)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 762 152 3.640 16.617 - 21.171

 2019 2018
Taxa de administração 21.655 33.131
Taxa de performance 6.976 93.380
Receita operacional líquida 28.631 126.511
Despesas e receitas operacionais
 Despesas com pessoal (8.476) (33.265)
 Plano de opções (177) (1.744)
 Despesas administrativas (6.717) (7.171)
 Resultado com ativos fi nanceiros 1.009 1.733

 2019 2018
 Outras receitas e despesas operacionais (202) (226)
Resultado operacional 14.068 85.838
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (14) (36.570)
 Diferido (4.380) 4.160
 (4.394) (32.410)
Lucro líquido do exercício 9.674 53.428

 2019 2018
Lucro líquido do exercício 9.674 53.428
Ajustes
 Depreciação e amortização 29 47
 Aumento de reserva de pagamento baseado em ações 394 310
 Provisão de gratifi cação,
  encargos e participação nos lucros 211 14.526
 Provisão para imposto de renda e
  contribuição social correntes 14 36.570
 Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos 4.380 (4.160)
 Provisão para contingência fi scal 788 2.779
Lucro líquido do exercício, ajustado 15.490 103.500
 (Aumento) de recebíveis (272) (7.809)
 (Aumento)/ redução de ativos fi nanceiros
  mensurados a valor justo por meio do resultado 49.199 (39.718)
 (Aumento) de impostos a compensar (287) (54)
 (Aumento)/redução de outros ativos 163 2.312
 Aumento/(redução) de obrigações trabalhistas (15.950) (593)
 Aumento/(redução) de contas a pagar (1.279) 1.212
 Aumento/(redução) de obrigações tributárias (22.703) (28)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (16) (15.131)
Caixa líquido das atividades operacionais 24.345 43.691
Atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado (361) (10)
Caixa líquido das atividades de investimento (361) (10)
Atividades de fi nanciamento
 Dividendos pagos no exercício (22.671) (42.434)
Caixa líquido das atividades de fi nanciamento (22.671) (42.434)
Total de fl uxo de caixa 1.313 1.247
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.573 1.326
 Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 3.886 2.573
Fluxo de caixa do exercício 1.313 1.247

Demonstração dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração dos fl uxos de caixa
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

DIRETORIA
José Carlos Reis de Magalhães Neto - Diretor

CONTADOR
Henrique Luiz Gonzaga  - CRC 1SP 256056/O-0

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o Parecer do Auditor Independente encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

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

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

COMUNICADO 
J. RAU METALÚRGICA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

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

São Paulo, aos 18 de junho de 2020. 
  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jorge Paupério Sério Filho - Diretor Presidente.

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

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

 

 

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, 

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, 

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 

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

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.              B - 20 e 23

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, 

do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4007620-41.2013.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo. Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a 
JESSICA FABIANA DE SOUZA LEITE, CPF/MF nº 389.582.198-58, que lhe foi proposta uma ACÃO MONITORIA por parte 
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, objetivando a cobrança do valor de RS 84.972,26 
(Dezembro/2013), referente ao Contrato de Desconto de Cheque nº 900162414, ao qual está vinculado o Borderô nº 71947249. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e nào sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 

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

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

TSE lança
consulta pública
sobre impacto da

covid-19 nas
eleições

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) abriu  na sexta-feira (19) uma
consulta pública sobre os impac-
tos da pandemia de covid-19 nas
eleições municipais deste ano. En-
tidades da sociedade civil, órgãos
públicos, associações e quaisquer
grupos interessados poderão en-
viar contribuições por meio do site
do tribunal até o dia 30 deste mês. 

Ao preencher o formulário ele-
trônico, o interessado deverá fazer
um resumo histórico sobre a enti-
dade que representa e anexar a ma-
nifestação por escrito, que poderá
tratar sobre a convocação de
mesários, realização das conven-
ções partidárias, propaganda elei-
toral, organização dos locais de vo-
tação, prestação de contas dos can-
didatos e diplomação dos eleitos.

As sugestões serão analisadas
por comitê um formado por diver-
sas áreas do TSE, que vai elaborar
um relatório final até 15 de julho.
(Agencia Brasil)
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L200 Triton ganha série especial
Em comemoração aos 26 anos de histó-

ria do rali Mitsubishi Motorsports, a marca
de veículos 4x4 lança uma série especial de
sua já renomada picape: a L200 Triton Mo-
torsports. Com detalhes exclusivos, o mode-
lo 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 Ji-
san Sólido e a inédita Cinza Concrete, a edi-
ção exclusiva é feita com base na L200 Tri-
ton Sport e oferece aos clientes um visual
ainda mais robusto, em linha com o estilo de
vida dos praticantes do Rali Mitsubishi Mo-
torsports.

Por fora, o visual mais invocado da série
especial é garantido graças ao amplo uso do
acabamento em preto fosco, presente em di-
versas partes do modelo como na grade fron-
tal, no robusto para-choque de impulsão, nos
detalhes do para-choque traseiro, nos espe-
lhos retrovisores, nas molduras das caixas de
rodas, nas bordas dos faróis de neblina e das
lanternas traseiras.

As rodas de aro 17 também foram pinta-
das de preto e estão envolvidas pelos pneus
Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/65, ide-
ais 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 pre-
to 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 pre-
dominante no interior do modelo e com o cin-
za 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 pica-
pe do mundo a usar motor diesel feito inteira-
mente em alumínio, o que reduz o peso e aju-
da a entregar mais performance e economia
de combustível.

Com excelente dimensionamento volumé-
trico, 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 situa-
ções severas no fora-de-estrada.

Outro destaque no motor é o sistema
MIVEC, que atua de forma dinâmica no co-
mando de válvulas, permitindo dosar a quan-
tidade 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 prá-
tica em um funcionamento suave e silencio-
so.

Tração casca-grossa
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 sele-
tor no console central.

Além disso, a picape conta com o blo-
queio do diferencial do eixo traseiro. Em si-
tuações extremas, onde as rodas ficam sus-
pensas, como em valetas transversais ou ter-
renos com erosões, o veículo é capaz de su-
perar 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 tro-
cas de marcha manualmente, com a comodi-
dade do câmbio automático.

A aptidão off-road da nova L200 Triton
Sport Motorsports está presente nos títulos
conquistados nos ralis pelo mundo e nas exce-
lentes 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 projeta-
da para o para-brisa, o que garante ainda mais
segurança para o condutor nos mais varia-
dos terrenos.

A Suspensão SDS II tem barra estabili-
zadora expandida e molas helicoidais que tra-
balham em perfeita harmonia com os amor-
tecedores hidráulicos. O conjunto dianteiro é
independente, com braços triangulares duplos.
Já o traseiro usa eixo rígido e molas semielíp-
ticas.

A caçamba foi desenvolvida com pare-
des laterais mais altas para reforçar a robus-
tez do design exterior, o que também ampliou
sua capacidade volumétrica. Ela é revestida
com o protetor X-Liner em Poliuréia e ofere-
ce uma superfície rígida e resistente, com

selagem hermética e impermeável, que evita
ferrugem e corrosão, além de ser resistente
a riscos e antiderrapante.

Assim como no design externo, o con-
ceito Ultimate Sport Utility também está pre-
sente no interior da L200 Triton Motorports.
Todas as peças de acabamento foram cuida-
dosamente 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 exce-
lente posição de dirigir.

Os bancos traseiros também possuem ex-
celente ângulo do encosto e um design que
amplifica a sensação de profundidade, além de
trazerem sistema Isofix para fixação de cadei-
rinhas infantis com a máxima segurança.

O volante possui ajustes de profundida-
de e altura, além dos comandos de áudio, pi-
loto automático e acesso ao telefone via Blu-

etooth.
Para a completa comodidade de todos a

bordo, são 16 porta-objetos e 11 luzes de cor-
tesia, além do porta-óculos no console de teto.
O porta-luvas tem o prático “Push Lock”, que
tem a tampa com abertura amortecida e fa-
cilidade de acesso também pelo lado do mo-
torista.

Comodidade e segurança
A L200 Triton Motorsports vem equipa-

da 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 ade-
rência ou quando a picape está fazendo mo-
vimentos súbitos que indiquem perda de dire-
ção.

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 parti-
da em rampa, que facilita as manobras em
vias íngremes.

O modelo também é equipado com o sis-
tema Trailer Stability Assist (TSA), que esta-
biliza o conjunto trailer/veículo quando o fe-
nômeno de serpenteamento for detectado,
garantindo ainda mais segurança.

O seu sistema de freios é completo, com
ABS, EBD, BAS, fazendo com que a frena-
gem seja eficaz, até mesmo em situações ex-
tremas. 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 aciona-
do junto com o acelerador e configure uma
situação de emergência, o sistema reduz as
rotações do motor gradativamente até a pa-
rada total e controlada do veículo.

Em conjunto com tudo isso está o siste-
ma Emergency Stop Signal (ESS), uma sina-
lização de frenagem de emergência, que fun-
ciona como um alerta para evitar colisões,
acionando as luzes de frenagem de forma
intermitente.

Condições especiais para
Classe C e GLA

A Mercedes-Benz está com condições
especiais para a compra dos modelos Clas-
se C e GLA em sua rede de concessionári-
os. 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 Mer-
cedes-Benz C 180, ano modelo 19/19 nas

versões Avantgarde e Exclusive, e Merce-
des-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 mo-
delos 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 se-
gurança e conforto. Seu interior é mar-
cado pela cuidadosa seleção de materi-
ais e acabamento sofisticado já carac-
terístico da Mercedes-Benz.

O Mercedes-Benz GLA 200 Advan-
ce, utilitário que une o design esportivo
à versatilidade, é ideal aqueles que pos-
suem 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 es-
toques.

Clientes interessados em outras versões
do Classe C e do GLA também podem con-
tar com a ação, desde que os anos/modelos
sigam o estipulado pela campanha (Classe C
19/19 e GLA 19/20).

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 úni-
ca entre motor 1.5L Turbo Flex com câmbio
CVT de 9 velocidades simuladas, proporcio-
nando ótima capacidade de torque, eficiên-
cia energética e uma dirigibilidade que vai ao
encontro da expectativa do consumidor bra-
sileiro.

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 atuali-
zação e a nova calibração do conjunto de
powertrain possibilitou que o veículo reduzis-
se o consumo médio em 11%, também em
relação ao modelo anterior. A potência máxi-
ma é de 150 cv para etanol e 147 cv para
gasolina.

Essa evolução na transmissão foi aplica-
da ao veículo após meses de estudo e pes-
quisa, 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 ser-
viços.

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 res-
postas rápidas.

O novo projeto incluiu adaptações de
hardware e software da transmissão, que
ganhou bomba de óleo de dupla ação mais

Uma nova versão, chamada Volvo VM
City, é uma opção adicional da marca para
os segmentos de distribuição urbana e regio-
nal. Já para as rotas mais longas, o Volvo FH
460 nas versões 4x2 e 6x2 passa a vir equi-
pado com defletores laterais de ar, tornando
esta versão ainda mais econômica. Alguns
itens de segurança ativa ficaram mais aces-
síveis, disponíveis como opcionais desde as
versões intermediárias do modelo.

A Linha Volvo 2021 já está disponível nas
quase 100 concessionárias da marca no Bra-
sil. 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 op-
ções 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 intro-
duzindo em sua linha 2021 o novo VM
City. Equipado com o eficaz motor de 270
cv, de reconhecida economia, a nova ver-
são conta com cabine curta, transmissão
de seis marchas e um eixo traseiro de du-
pla velocidade.

O VM City é um caminhão pensado nos
transportadores que precisam versatilidade
para vários tipos de carga. Atende principal-
mente empresas que atuam em segmentos
do varejo e precisam flexibilidade para distri-
buição de gêneros diversos, desde pequenos
comércios ou mercados, lojas de materiais

Arrizo 5 mais potente e
econômico

eficiente, maior alcance das relações de re-
dução e melhor controle do conversor de tor-
que.

O consumo de combustível também foi
favorecido. De acordo com dados do INME-
TRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia), o Arrizo 5 2021 tem
consumo médio de 7.6 km/l e 9.6 km/l quan-
do abastecido com etanol, na cidade e estra-
da, 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 Concessionári-
as. Nas localidades em que as lojas perma-

necem fechadas devido à pandemia da Co-
vid-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 direciona-
do a um vendedor.

Todos os veículos de test drive passam
por higienização completa a cada uso e os
profissionais da marca também seguem pro-
cedimentos extras de higiene, conforme as
recomendações e orientações de saúde, ga-
rantindo 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 con-
sumidor.

Truck
Volvo apresenta

novidades na linha 2021

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 moto-
rista 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 condi-
cionado 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 ofereci-
das com o entre-eixos de 3500 mm como pa-
drão, acompanhado de defletores laterais de
ar para melhorar a aerodinâmica entre cava-
lo-mecânico e carreta e trazer ainda mais eco-
nomia.

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 to-
das os Volvo FH modelo 2021, é a populari-
zação de alguns recursos de segurança ati-
va.  Itens como as luzes de frenagem de
emergência (lanternas traseiras piscam au-
tomaticamente em desacelerações bruscas),
sensor crepuscular (faróis acendem auto-
maticamente no entardecer), sensor de chu-
va (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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