
Nª 24.687 Preço banca: R$ 3,50

Clientes de planos de saúde registraram
4,7 mil queixas sobre pandemia

Após atos de violência, PM de São
Paulo passará por novo treinamento
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PIB recua 6,1% no trimestre
encerrado em abril, diz FGV

Novo sistema de
pagamentos permitirá saque
em lojas, diz Campos Neto

Esporte
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,26
Venda:       5,26

Turismo
Compra:   5,25
Venda:       5,56

Compra:   5,92
Venda:       5,93

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

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

Previsão do Tempo

Kartismo: F4 Akasp volta a competir no KGV
O Kartódromo Internacio-

nal Granja Viana, em Cotia,
continua fazendo testes para a
volta definitiva de suas ativi-
dades, seguindo todas as nor-
mas de segurança de higiene e
saúde em virtude da pandemia
do Covid-19. No último do-
mingo (21) a Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp), realizou a sua quarta
prova em 2020, com vitória
de Bruno Biondo (Urbi), que
assim conquistou ao lado de
Emílio Di Bisceglie o segun-
do turno com apenas uma eta-
pa disputada.

“Tivemos uma prova tran-
quila e com toda a segurança,
dentro e fora da pista. Temos
que parabenizar a administra-
ção do Kartódromo Granja
Viana, pelo seu esforço e res-

ponsabilidade, bem como o Mar-
celo Tchaca e seus mecânicos,
e todos os pilotos da Akasp, que
foram muito conscientes no dis-
tanciamento social e na prote-
ção pessoal”, comentou Carlos
Santana, um dos administrado-
res da Akasp. A abertura do ter-
ceiro turno será já nesta quarta-
feira (24/6).

Esta etapa teve o posiciona-
mento do grid de largada deter-
minado por sorteio, cabendo a
pole position para Carlos Santa-
na (AFS), seguido de Arnaldo
Biondo (Urbi) e Bruno Biondo.
Ao final da primeira volta Santa-
na permanecia na liderança, se-
guido de Bruno e de Alberto Ota-
zú (Pailler Racing/Bianchi Auto-
móveis/Cardoso Funilaria e Pin-
tura/No Fire Services/Speed Tru-
ck/Rolley Ball/AVSP), campeão

do primeiro turno que havia lar-
gado da sétima posição na parti-
da em fila indiana.

Santana e Biondo tiveram
uma acirrada disputa na frente,
com algumas trocas de posição,

até que no meio da prova Bruno
se firmou na dianteira, estabele-
ceu a volta mais rápida, e venceu
com a margem de 5s377 sobre
Carlos. Otávio Lotfi, que havia
partido apenas em nono, em uma

bela corrida de recuperação
garantiu o terceiro posto na
última volta.  

O certame de F-4 é dispu-
tado com karts Mega dos pró-
prios pilotos, mas acertos de
chassi fixos, equipados com
motor Honda GX 390, de 18
hp, equalizados e sorteados
pela MFS Racing. A novidade
desta temporada é a utilização
dos pneus Lecont.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual
de São Paulo (AVSP), Bian-
chi Automóveis, Cardoso Fu-
nilaria e Pintura, No Fire
Services, Rolley Ball, Speed
Truck, Pailler Racing. O jo-
vem apoia as ações da Asso-
ciação Cruz Verde, Direção
para a Vida e Rotary Club
Ponte Estaiada.
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Campeão do primeiro turno, Alberto Otazú terminou em quarto

Programa Porsche Esports Brasil apresenta
seus 80 finalistas para a temporada 2020

O programa Porsche Es-
ports Brasil concluiu sua fase
classificatória estabelecendo
marcas que fazem jus ao título
de maior programa de automo-
bilismo virtual do Brasil.

Durante duas semanas
(ou 708 horas de servidor
aberto para os treinos), nada
menos que 416 pilotos ace-
leraram por uma vaga nos
campeonatos da Porsche Es-
ports Carrera Cup e Porsche
Esports Sprint Challenge.
Juntos, eles acumularam es-
pantosos 339.675 km –pra-
ticamente a distância entre a
Terra e a Lua.

A classificatória foi dis-
putada na pista de Silversto-

ne (versão 2008) e avançaram
os 80 pilotos com as melhores
médias de tempos em stints de
quatro voltas -40 para o campe-
onato profissional da Carrera
Cup e 40 para o Sprint Challen-
ge. Foi a ação que reuniu o mai-
or número de pilotos no Brasil
competindo na plataforma iRa-
cing até hoje. A repercussão foi
tamanha, com mais de 1,1 mi-
lhão de pessoas impactadas nas
mídias sociais, que até compe-
tidores de outras seis naciona-
lidades tentaram se inscrever.

Nas duas categorias o resul-
tado mostrou a altíssima compe-
titividade esperada para a segun-
da edição do campeonato oficial
da Porsche Cup e Porsche Bra-

sil em automobilismo virtual.
Na Carrera Cup, classe para

competidores com iRating su-
perior a 3.000 pontos e dispu-
tada com o Porsche 911 GT3
Cup com setup liberado, os 40
finalistas ficaram separados por
meros 0s651. Na Sprint Chal-
lenge, para competidores com
iRating inferior a 3.000 pontos
e disputada com o Porsche 718
Cayman GT4 Clubsport e setup
fixo, o grid foi mais apertado
ainda: a diferença entre o líder
e o 40º colocado ficou em
0s425. Nada menos que 73 pi-
lotos cravaram marcas dentro
do mesmo segundo.

A temporada começa na pró-
xima quarta-feira (24/06) com

a primeira etapa da Porsche Es-
ports Carrera Cup. Serão 12 se-
manas consecutivas de corri-
das, alternando uma para cada
campeonato, sempre com
transmissão ao vivo pelas mí-
dias sociais da @PorscheEs-
portsBrasil. A programação de-
termina sempre rodadas duplas
e os carros passam por pistas
icônicas como Interlagos, Le
Mans, Nürburgring, Daytona,
Spa e Silverstone.

Farta, a premiação inclui vi-
agens para a Alemanha, US$ 2
mil em créditos no iRacing, um
exclusivo relógio TAG Heuer e
promove a efetiva integração
entre o automobilismo virtual
e o real. Campeão e vice de

cada campeonato terão a
oportunidade de acelerar car-
ros Porsche: para a Sprint
Challenge, treinamento ofi-
cial de precisão e performan-
ce Porsche Track Experien-
ce, ministrado pela Porsche
Brasil com os carros da mar-
ca; para a Carrera Cup, clíni-
ca de pilotagem da Porsche
Cup Brasil, a bordo de um
Porsche 911 GT3 Cup de
competição real.

O Porsche Esports Pro-
gram Brasil é uma iniciativa
da Porsche Brasil em conjun-
to com a Porsche Cup Brasil,
com patrocínio da TAG Heu-
er e parceria técnica com o
IRB e-Sports.

Covid-19:
anticorpos

em pacientes
recuperados
diminuem

rapidamente
Os níveis de anticorpos en-

contrados em pacientes recu-
perados da Covid-19 diminuí-
ram rapidamente dois a três
meses após a infecção em
pacientes sintomáticos e as-
sintomáticos, de acordo com
um estudo chinês, o que cria
dúvidas a respeito da duração
da imunidade contra o novo
coronavírus.

A pesquisa, publicada no
periódico científico Nature
Medicine no dia 18 de junho,
enfatiza o risco de se usar
os “passaportes de imunida-
de” da Covid-19 e justifica
o uso prolongado de inter-
venções de saúde pública
como o distanciamento so-
cial e o isolamento de gru-
pos de alto  risco, disseram
pesquisadores.             Página 3

Covid-19:
Alemanha
sofre para

conter
infecções

locais
Autoridades das regiões

alemãs de Goettingen e Renâ-
nia do Norte-Vestfália pediram
que a polícia aplique medidas
de quarentena, depois de um
aumento em infecções locais
pelo novo coronavírus e pro-
blemas para fazer as pessoas
aderirem às regras de isola-
mento.

Autoridades sanitárias pre-
cisaram da polícia para manter
condições de isolamento em
um bloco de apartamentos em
Goettingen, depois de um tu-
multo, no sábado (20), onde
cerca de 700 pessoas estavam
em quarentena.            Página 3
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O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzi-
dos no país, teve queda de
6,1% no trimestre encerrado
em abril deste ano, na com-
paração com o trimestre fi-
nalizado em janeiro.

O dado é do Monitor do
PIB, divulgado  na segunda-
feira (22) pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), no Rio de
Janeiro.

Segundo a FGV, nesse pe-
ríodo, apenas a agropecuária

teve crescimento (1,9%).
A indústria e os serviços

anotaram quedas. A indústria
recuou 9,1%, com destaque
para a indústria da transforma-
ção, que caiu 12,5%.

Já os serviços diminuíram
10,7%. As maiores perdas fo-
ram observadas nos outros ser-
viços, que diminuíram 22,1%.

Nessa categoria, se enqua-
dram setores como alimenta-
ção fora de casa, alojamento e
serviços domésticos, entre ou-
tros.                         Página 3
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O sistema de pagamentos
instantâneos, chamado de Pix,
será gratuito para pessoas fí-
sicas e permitirá saque por
meio das lojas da rede varejis-
ta. A informação é do presiden-
te do Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, na abertu-
ra da 9ª reunião plenária do
Fórum Pagamentos Instantâne-

os, realizada  na segunda-feira
(22), de forma virtual.

O Pix, lançado em fevereiro
pelo BC, é um sistema de paga-
mentos e transferências instan-
tâneos que poderão ser feitos
pelo usuário de forma rápida e
segura, em qualquer dia do ano,
sem limite de horário, e com o
dinheiro imediatamente disponí-

vel ao recebedor. A previsão é que
o novo sistema comece a funci-
onar em novembro deste ano.

“Para inaugurar essa agenda
evolutiva, anuncio hoje para vo-
cês, em primeira mão, que o Pix
permitirá o serviço de saque por
meio da rede varejista”, disse
Campos Neto. Ele acrescentou
que as regras e os primeiros de-
talhamentos desse produto serão
apresentados na próxima reunião
do fórum, em agosto.

“O que posso adiantar é que
essa facilidade visa a trazer mais
eficiência, por meio da reutili-
zação do dinheiro no varejo e do
aproveitamento dessa rede, e fo-
mentar a competição, ampliando
as opções e a capilaridade das
instituições para ofertarem o sa-
que. Além disso, tem potencial
de reduzir ainda mais o custo lo-
gístico e operacional com a dis-
tribuição de numerário”, desta-
cou o presidente do Banco Cen-
tral.                                 Página 3

Governo prorroga restrição
de entrada de estrangeiros

no Brasil

Petrobras paga à União
 R$ 76 milhões da produção

de petróleo e gás

Covid-19
Brasil chega a 1,1 milhão

 de casos e 51,2 mil mortes
O Brasil teve 654 novas

mortes por covid-19 registradas
nas últimas 24h, de acordo com
atualização do Ministério da Saú-
de divulgada na segunda-feira,
(22). Com esse acréscimo às es-
tatísticas, o país chegou a 51.217
óbitos em função da pandemia
do novo coronavírus.

A atualização diária traz um
aumento de 1,1% no número
de óbitos em relação a  domin-
go(21), quando o total estava
em 50.617.

O balanço também teve
21.432 novos casos registra-
dos, totalizando 1.106.470. O
acréscimo de pessoas infecta-
das marcou uma variação de
1,9% sobre o número de on-
tem, quando os dados do mi-
nistério registravam 1,085 mi-
lhão de pessoas infectadas.

Do total, 483.550 pacien-
tes estão em observação,
571.649 foram recuperados e
3.912 mortes estão em inves-
tigação.  (Agência Brasil)
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Governo de SP lança certificado
de testagem para o setor privado

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O Governador João Doria
anunciou, na segunda-feira (22),
a criação de um certificado para
reconhecer empresas que desen-
volverem programas de testagem
em massa em todo o estado de
São Paulo. A iniciativa visa in-
centivar a adesão da iniciativa
privada à testagem, comprovada-
mente uma das mais importan-
tes ferramentas de contenção da
pandemia da COVID-19.

 “É um reconhecimento do
Governo a essa parceria com a
livre iniciativa, para a busca de
um maior volume de testagem
em todo o estado de São Paulo.
Já estamos fazendo isso e agora
vamos ampliar ainda mais. A tes-
tagem em massa permite o cor-
reto monitoramento do avanço
da doença e auxilia na tomada de
decisões que reduzem a propa-
gação do vírus”, destacou o Go-
vernador João Doria.

O programa de emissão do
novo certificado será desenvol-
vido pela Secretaria de Desen-

volvimento Econômico em par-
ceria com o Instituto Coalizão
Saúde (ICOS). As inscrições se-
rão iniciadas no dia 1 de julho e
já no mês de agosto será reali-
zada a divulgação dos nomes de
todas as empresas reconhecidas
pelo programa. Após passarem
por rigorosa avaliação do Comi-
tê Gestor Técnico, as organiza-
ções receberão a “Certificação
de Testagem do Governo do Es-
tado de São Paulo e Instituto
Coalizão Saúde”.

As empresas inscritas deve-
rão atender a uma série de crité-
rios técnicos para que possam
receber os certificados. Entre os
quesitos estipulados, estão a tes-
tagem de toda a comunidade
(funcionários, clientes e forne-
cedores); utilização de testes
reconhecidos pela Anvisa; reali-
zação dos testes RT-PCR e so-
rológico de sangue venoso por
parte de laboratórios clínicos;
coleta dos testes sorológicos de
sangue capilar (chamados testes

rápidos) por profissionais de
saúde habilitados; além de noti-
ficação dos testes realizados
pelos sistemas oficiais.

O regulamento e formulári-
os de inscrição podem ser aces-
sados no hotsite do Coronavírus
do Governo do Estado de São
Paulo (https://
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus/) ou no website do ICOS
(http://icos.org.br/).

Testes em massa
A testagem em massa contri-

bui para o enfrentamento do co-
ronavírus, tanto no âmbito de
monitoramento da pandemia,
quanto no que se refere ao con-
trole imediato da doença, uma
vez que identifica casos ativos e
coloca os indivíduos contamina-
dos em isolamento social.

“A estratégia ampliada de
testagem do Governo de São
Paulo compreende iniciativas de
diversos atores públicos e pri-
vados, incluindo Estado, muni-

cípios, laboratórios privados,
farmácias, empresas e emprega-
dores. Essa parceria do Gover-
no de São Paulo com Instituto
Coalizão Saúde vem para reco-
nhecer a adesão da iniciativa pri-
vada aos protocolos de testa-
gem”, apontou a Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patrícia Ellen.

O Governo do Estado de São
Paulo recomenda a realização de
testes pelas empresas, tanto para
os profissionais que trabalham em
atividades essenciais e para os que
têm maior exposição ao risco de
contágio, como também como
protocolo de retorno mais segu-
ro das atividades presenciais.

O programa de cooperação
com o Governo do Estado de São
Paulo poderá ser replicado em ou-
tros estados. “A nossa ideia é que
São Paulo seja referência em testa-
gem no país e no mundo, tornando-
se um case de sucesso para outras
localidades”, afirmou o presidente
do ICOS, Claudio Lottenberg.

Prorrogada oferta das três refeições
diárias na rede Bom Prato

O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (22)
a prorrogação da oferta das três
refeições e da alimentação gra-
tuita a pessoas em situação de
rua na rede Bom Prato até 31
de julho. A ação visa garantir a
segurança alimentar principal-
mente das pessoas em extrema
vulnerabilidade social durante
a pandemia do coronavírus.

 “Fizemos tudo isso para
minimizar os efeitos dessa gra-
víssima crise social advinda da
crise da saúde. Esta iniciativa
é uma das que mostra com cla-
reza a preocupação do Gover-
no de São Paulo em atender e
proteger a população mais vul-
nerável”, disse Doria.

Os 59 restaurantes vão per-
manecer funcionando todos os
dias, inclusive aos fins de se-
mana e feriados, com oferta de
1,2 milhão de refeições a mais
por mês, totalizando 3,2 mi-
lhões por mês na rede. As em-
balagens descartáveis também
serão mantidas neste período,
já que não é possível se ali-
mentar nas próprias unidades.

“Amparados pela ciência e
pela saúde, seguimos monito-
rando e atuando de forma que
possamos manter a seguran-
ça alimentar desta população
que mais necessita de aten-
ção. Esta prorrogação possi-
bilita que as pessoas possam
ir se readequando à ‘retoma-

da consciente’ do Governo de
São Paulo e, ao mesmo tem-
po, possam permanecer sob os
nossos cuidados, com a devi-
da proteção social”, afirmou a
Secretária de Desenvolvimen-
to Social, Célia Parnes.

Desde o início de abril, os
59 restaurantes Bom Prato
passaram por rápidas adapta-
ções com o intuito de servir as
refeições para viagem, em em-
balagens e com talheres des-
cartáveis.

O horário de atendimento,
durante o período, também foi
ampliado para evitar aglomera-
ções – os cafés da manhã são
servidos das 7h às 9h, almoços
das 10h às 15h e jantares das

17h30 às 19h, ou enquanto
houver refeições disponíveis.
Todas as equipes das unidades
estão reforçando constante-
mente as orientações de pre-
venção, disponibilizando li-
xeiras nas calçadas, instruin-
do o distanciamento na fila
(inclusive com marcações no
chão) e fornecendo álcool em
gel (à disposição em todas as
unidades).

Além disso, no final de
maio, foi anunciada a gratuida-
de nas refeições da rede Bom
Prato para pessoas em situação
de rua, devidamente cadastra-
das pelos centros municipais,
mediante a apresentação do
cartão com QR Code.

Taxa de ocupação de UTIs está em
65,6% no estado e 68,8% na Grande SP

O estado de São Paulo tem,
atualmente, quase 14 mil pesso-
as internadas por suspeita ou
confirmação de infecção pelo
novo coronavírus. Desse total,
5.680 estão em situação grave,
em unidades de terapia intensi-
va (UTIs). E há 8.249 pacientes
internados em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos
de UTI está em 65,6% no esta-
do, e em 68,8% na Grande São
Paulo.

Todo o estado soma 221.973
casos confirmados de coronaví-
rus, com 12.634 mortes e
38.557 pessoas curadas.

Segundo o governo paulista,
os óbitos por coronavírus têm
evoluído um pouco abaixo do

que foi estimado pelo governo
para junho.

“Na média, olhando a sema-
na passada, tivemos perto de 270
óbitos por dia. Aquela previsão
[de mortes projetada pelo gover-
no para junho], pela inclinação
da curva, havia previsão de pas-
sarmos de 16 mil óbitos ao fim
de junho. Para isso ocorrer, te-
ríamos que ter mais de 400 óbi-
tos por dia, de hoje até o fim do
mês. Coisa que felizmente não
tem ocorrido e espero que não
venha a acontecer”, disse, na se-
gunda-feira, (22), Carlos Carva-
lho, coordenador do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo.

“Nossa prospecção é de um

número felizmente menor de
mortes ao longo do próximo
mês”, acrescentou. Segundo ele,
um dos fatores que tem contri-
buído para a queda de indicado-
res no estado, relacionados ao
coronavírus, tal como o de mor-
tes, por exemplo, é o uso da
máscara.

Uso de máscaras é impor-
tante

“Acho que o grande fator que
está determinando essa diminui-
ção, esse controle melhor, é o
uso da máscara”, disse Carvalho.
“Ela [a máscara] e o distancia-
mento social foram os grandes
fatores, as grandes barreiras para
possibilitar à saúde um maior

controle da crise”, afirmou.
No entanto, observa o gover-

no paulista, a epidemia tem evo-
luído principalmente no interi-
or do estado.

“O interior passou a capital
em número de novos casos. Che-
gamos a 600 municípios [o es-
tado tem 645 cidades] com ca-
sos confirmados de coronaví-
rus. O interior tem 14,5% a
mais de novos casos do que a
capital na última semana. Isso
registra uma inversão na lógi-
ca que se deu no primeiro mo-
mento, em que a capital era o
epicentro da crise”, explicou
Marco Vinholi, secretário de
Desenvolvimento Regional.
(Agência Brasil)

Após atos de violência, PM de São
Paulo passará por novo treinamento

Após atos de violência poli-
cial cometidos nos últimos dias,
o governador de São Paulo, João
Doria, disse na segunda-feira,
(22) que a polícia do estado pas-
sará por um novo treinamento.
O programa, chamado de Retrei-
nar, começará em julho pelo alto
comando da Polícia Militar, mas
será estendido para os policiais
que trabalham nas ruas de todo
o estado paulista.

Doria voltou a dizer que o
governo paulista não é condes-
cendente com a violência poli-
cial e que os atos violentos são
cometidos por uma pequena par-
cela de policiais. Hoje pela ma-
nhã, o governador disse ter con-
versado sobre o programa de
novo treinamento com o secre-
tário de Segurança Pública, João
Camilo Pires de Campos, que
está em isolamento domiciliar,
após diagnóstico positivo de
coronavírus.

“Falei a ele [secretário] para
implementar o programa de re-
treinamento, o programa Retrei-
nar, agora no mês de julho, para
atender coronéis, tenente-coro-

néis, majores, capitães, tenentes
e sargentos da Polícia Militar do
estado de São Paulo, iniciando
no comando da Polícia Militar,
no quartel-general que fica no
bairro da Luz, em São Paulo. E,
depois, na Academia do Barro
Branco”, disse Doria.

“Vamos retreinar todo o co-
mando de nossas tropas para evi-
tar que este 1% de maus polici-
ais, que insistem em utilizar a
violência desnecessária junto à
população, possam compreen-
der que isto não é aceitável na
Polícia Militar do estado de São
Paulo. Esse tipo de comporta-
mento será investigado”, desta-
cou Doria, acrescentando que os
policiais julgados e responsabi-
lizados por violência policial
serão punidos e afastados em
definitivo da corporação.

Neste final de semana, cir-
cularam imagens, pelas redes
sociais, de uma abordagem po-
licial violenta em Carapicuíba,
região metropolitana do esta-
do. Na imagem, duas pessoas
que estão em uma motocicle-
ta são abordadas por policiais.

Um policial militar aplica uma
técnica de estrangulamento em
uma das vítimas, que cai desa-
cordada no chão.

Na semana passada, houve
dois outros casos de violência
policial. Em um deles, policiais
militares estão sendo investiga-
dos por envolvimento na morte
de um jovem negro de 15 anos.
O jovem, identificado como
Guilherme, desapareceu na noi-
te de domingo (14), na Vila Cla-
ra, distrito de Jabaquara, na zona
sul de São Paulo.

Além desse caso, policiais
militares de São Paulo foram
flagrados, em imagens que cir-
cularam pelas redes sociais,
agredindo pessoas rendidas no
Jaçanã, na capital paulista, e em
Barueri (SP).

“Condenamos os excessos
policiais”, disse o secretário-
executivo da Polícia Militar de
São Paulo, Álvaro Camilo. “Re-
cebi muitas mensagens de po-
liciais militares para que a gen-
te fosse rigoroso nas apura-
ções do que aconteceu. Os
próprios policiais condenam

os excessos”, disse.
“Vamos retreinar todos os

policiais de São Paulo, come-
çando pelo comando. Primeiro,
estão sendo reunidos todos os
coronéis, depois os majores,
capitães. A ideia é que, em 15 ou
20 dias, cheguemos na ponta da
linha, nos sargentos, no cabo e
no soldado para que todos re-
lembrem o que aprenderam
nas escolas: a defender o ci-
dadão, a proteger e tratar as
pessoas como gostariam de
ser tratados porque essa é a
linha da polícia de São Paulo”,
destacou Camilo.

Segundo ele, 220 policiais
militares já foram expulsos da
PM somente na atual gestão.

O programa Retreinar, se-
gundo Camilo, prevê reforçar
ações nas áreas de direitos hu-
manos, gestão e polícia comu-
nitária.

Insubordinação
Doria e Camilo negam que

esteja ocorrendo insubordina-
ção de policiais em relação ao
comando. (Agência Brasil)

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, desde 1996 pelo site
www.cesarneto.com  ...  Twitter desde 2018  cesarnetoreal  ...
Email  cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereadores do PSDB, PT e DEM (ex-PFL) fazem as contas,

por acharem que podem crescer pouco, ou repetir suas atuais
bancadas, ou até perder cadeiras. Isso porque os partidos que tem
pelo menos 1 vereador e até alguns que não tem podem eleger
pelo menos 1 dos seus candidatos

+
PREFEITURA (SP)
Em campanha pela reeleição, Bruno Covas (PSDB) vai pen-

sando bem e ponderando melhor todas as suas atitudes em tem-
pos de pandemia do mutante Corona vírus, agora como Covid 19.
Ser vítima do vírus - embora sem sintomas - dá ao Bruno uma
condição de se igualar aos mortais

+
ASSEMBLEIA (SP)
Quem diria em 2018, que ao não ser reeleito deputado esta-

dual, por se dedicar demais na eleição de João Doria a governa-
dor, o mais jovem presidente do PSDB paulista e poderoso Se-
cretário (Desenvolvimento Regional) Marco Vinholi viraria o
grande elo político na pandemia Covid 19

+
GOVERNO (SP)
Coronel Camilo, que comandou a Polícia Militar antes de ser

vereador na Câmara paulistana e deputado na Assembleia paulis-
ta, confirma o que João Doria (dono do PSDB ‘liberal de cen-
tro’) propôs pra corporação : um retreinamento pra conter de
violência excessiva até criminalidade

+
CONGRESSO (BR)
Qual o problema do senador Flavio Bolsonaro (ex-PSL no

REPUBLICANOS que é o ex-PRB) escolher como novo advoga-
do (pro caso ‘rachadinha’ quando era deputado na ALERJ) quem
defendeu o ex-governador (Rio) Sérgio Cabral (então no MDB)
? Naquele caso, nem ‘Jesus na causa’

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Nesta altura da gestão Bolsonaro (sem partido), já não tem

mais importância quem foi ou será escalado pra mais uma vez
substituir ministro que substituiu quem saiu e agora foi saído.
Saúde, Justiça e agora a Educação são exemplos das guerras en-
tre os ideológicos, os militares etc.

+
PARTIDOS (BR)
Agora que a coisa tá feia pra família Bolsonaro (ex-PSL e

ainda sem partido), vale lembrar que os donos e sócios preferen-
ciais dos partidos que se juntam enquanto ‘centrão’ na Câmara
Federal já cobram mais caro o ‘toma lá dá cá’ pra não botar em
votação o Impedimento pro Presidente

+
JUSTIÇAS (BR)
Com 10 dos 11 ministros ‘por cima da carne seca’ no que

respeita ao inquérito ‘do fim do mundo’, no qual tão fazendo qua-
se tudo que não fariam sem as desinformações (fake news), por-
que denunciam, processam e julgam. O Poder Executivo tá tendo
que engolir todos os sapos do pântano

+
H I S T Ó R I A S
Ao comemorar os 50 anos da conquista da Copa do Mundo -

no México - de 1970, integrantes da seleção de futebol lembram
que aquela foi uma conquista na qual a CBD (hoje CBF) teve que
fazer o que o general e Presidente Médici determinou. Os joga-
dores jogavam bola e não faziam política
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Covid-19: anticorpos
em pacientes

recuperados diminuem
rapidamente

Os níveis de anticorpos encontrados em pacientes recupera-
dos da Covid-19 diminuíram rapidamente dois a três meses após
a infecção em pacientes sintomáticos e assintomáticos, de acor-
do com um estudo chinês, o que cria dúvidas a respeito da dura-
ção da imunidade contra o novo coronavírus.

A pesquisa, publicada no periódico científico Nature Medi-
cine no dia 18 de junho, enfatiza o risco de se usar os “passapor-
tes de imunidade” da Covid-19 e justifica o uso prolongado de
intervenções de saúde pública como o distanciamento social e o
isolamento de grupos de alto risco, disseram  pesquisadores.

Autoridades de saúde de alguns países, como a Alemanha, estão
debatendo a ética e a viabilidade de se permitir que pessoas que
tiveram um exame de anticorpos positivo circulem com mais
liberdade do que as que não tiveram.

A pesquisa, que estudou 37 pacientes sintomáticos e 37 as-
sintomáticos, descobriu que, dos que tiveram exames positivos
para a presença dos anticorpos IgG, um dos principais tipos de
anticorpos induzidos após a infecção, mais de 90% mostraram
declínios acentuados dentro de dois a três meses.

A porcentagem média de declínio foi de mais de 70% em
pacientes sintomáticos e assintomáticos.

Para anticorpos neutralizadores de soro, a porcentagem mé-
dia de declínio em indivíduos sintomáticos foi de 11,7%, e em
indivíduos assintomáticos foi de 8,3%.

O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade
Médica de Chongqing, uma filial do Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças da China e de outros institutos.

Jin Dong-Yan, professor de virologia da Universidade de Hong
Kong que não participou do grupo de pesquisa, disse que o estu-
do não nega a possibilidade de outras partes do sistema imuno-
lógico poderem oferecer proteção.

Algumas células memorizam como lidar com um vírus quan-
do são infectadas pela primeira vez e podem apresentar uma pro-
teção eficiente se houver uma segunda rodada de infecção, dis-
se. Cientistas ainda investigam se este mecanismo funciona para
o novo coronavírus.

“A descoberta neste estudo não significa que o céu está desa-
bando”, disse Dong-Yan, observando ainda que o número de pa-
cientes estudados foi pequeno. (Agencia Brasil)

Covid-19: Alemanha
sofre para conter
infecções locais

Autoridades das regiões alemãs de Goettingen e Renânia do
Norte-Vestfália pediram que a polícia aplique medidas de qua-
rentena, depois de um aumento em infecções locais pelo novo
coronavírus e problemas para fazer as pessoas aderirem às re-
gras de isolamento.

Autoridades sanitárias precisaram da polícia para manter con-
dições de isolamento em um bloco de apartamentos em Goet-
tingen, depois de um tumulto, no sábado (20), onde cerca de 700
pessoas estavam em quarentena.

“Aproximadamente 200 pessoas tentaram sair, mas 500 cum-
priram as regras de quarentena”, disse o chefe de polícia de Go-
ettingen, Uwe Lührig, em entrevista coletiva no domingo (21).

As brigas deixaram oito policiais feridos, após moradores
tentarem atacar oficiais com garrafas, fogos de artifícios e bar-
ras de metal, disse Lührig.

Policiais da Renânia do Norte-Vestfália forçaram 6.500 fun-
cionários e suas famílias a cumprirem quarentena, depois de mais
de mil funcionários da empresa de processamento de carne To-
ennies testarem positivo para o novo coronavírus.

Armin Laschet, premiê do estado da Renânia Norte-Vestfália
convocou oficiais consulares da Polônia, Bulgária e Romênia
para mobilizar tradutores a fim de persuadir funcionários de uma
fábrica local de processamento de carne a cumprirem o novo
isolamento.

“Há 1.300 propriedades onde moram funcionários e suas fa-
mílias e onde precisamos cumprir as regras da quarentena”, dis-
se Laschet, explicando que a polícia local e oficiais públicos
estavam ajudando.

A Alemanha tem sido considerada uma história de sucesso na
Europa em termos de conter o novo coronavírus, mas as infec-
ções estão crescendo novamente.

A taxa de propagação de infecções pelo vírus no país pulou
para 2,88, baseada em uma média de quatro dias, disse o Instituto
Robert Koch (RKI) de saude pública, muito acima do nível ne-
cessário para conter a pandemia em longo prazo.

No total, o país relatou 189.822 infecções confirmadas por
laboratório e 8.882 mortes por covid-19, acrescentou o institu-
to. (Agencia Brasil)

O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, teve queda de 6,1% no tri-
mestre encerrado em abril des-
te ano, na comparação com o tri-
mestre finalizado em janeiro.

O dado é do Monitor do PIB,
divulgado  na segunda-feira (22)
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), no Rio de Janeiro.

Segundo a FGV, nesse perí-
odo, apenas a agropecuária teve
crescimento (1,9%).

A indústria e os serviços ano-

taram quedas. A indústria recuou
9,1%, com destaque para a indús-
tria da transformação, que caiu
12,5%.

Já os serviços diminuíram
10,7%. As maiores perdas foram
observadas nos outros serviços,
que diminuíram 22,1%.

Nessa categoria, se enqua-
dram setores como alimentação
fora de casa, alojamento e ser-
viços domésticos, entre outros.

Efeitos da covid-19
Segundo o coordenador da

pesquisa, Claudio Considera,
esses setores foram os que
mais sentiram o impacto da
covid-19.

Na comparação com o tri-
mestre encerrado em abril de
2019, a queda chegou a 4,9%.
Considerando-se apenas o mês
de abril, a retração foi ainda mai-
or: -9,3% na comparação com
março deste ano e -13,5% na
comparação com abril do ano
passado.

“O dado de abril mostra que,
a retração recorde da economia,

não apenas no PIB, porém dis-
seminada em diversas atividades
e componentes da demanda, é
a pior da história recente. A
indústria e o setor de servi-
ços, que respondem por apro-
ximadamente 95% do valor
adicionado total da economia,
também tiveram os maiores
recuos de sua série histórica
inic iada em 2000,  ass im
como o consumo das famílias
e a formação bruta de capital
fixo”, afirma Considera. (Agen-
cia Brasil)

Novo sistema de pagamentos permitirá
saque em lojas, diz Campos Neto

O sistema de pagamentos
instantâneos, chamado de Pix,
será gratuito para pessoas físi-
cas e permitirá saque por meio
das lojas da rede varejista. A in-
formação é do presidente do
Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto, na abertura da 9ª
reunião plenária do Fórum Pa-
gamentos Instantâneos, realiza-
da  na segunda-feira (22), de for-
ma virtual.

O Pix, lançado em fevereiro
pelo BC, é um sistema de paga-
mentos e transferências instan-
tâneos que poderão ser feitos
pelo usuário de forma rápida e
segura, em qualquer dia do ano,

sem limite de horário, e com
o dinheiro imediatamente dis-
ponível ao recebedor. A previ-
são é que o novo sistema co-
mece a funcionar em novem-
bro deste ano.

“Para inaugurar essa agenda
evolutiva, anuncio hoje para vo-
cês, em primeira mão, que o Pix
permitirá o serviço de saque por
meio da rede varejista”, disse
Campos Neto. Ele acrescentou
que as regras e os primeiros de-
talhamentos desse produto se-
rão apresentados na próxima reu-
nião do fórum, em agosto.

“O que posso adiantar é que
essa facilidade visa a trazer mais

eficiência, por meio da reutili-
zação do dinheiro no varejo e do
aproveitamento dessa rede, e
fomentar a competição, ampli-
ando as opções e a capilarida-
de das instituições para ofer-
tarem o saque. Além disso, tem
potencial de reduzir ainda mais
o custo logístico e operacio-
nal com a distribuição de nu-
merário”, destacou o presiden-
te do Banco Central.

Segundo Campos Neto, a
sistema agregará conveniência
aos consumidores e pode ge-
rar negócios adicionais aos va-
rejistas.

“Gostaria de aproveitar essa

oportunidade e salientar uma
outra questão central ao Pix, que
é o baixo custo na ponta, de for-
ma que seja um meio de paga-
mento acessível e efetivo para
quem paga e para quem recebe.
Gostaria de aproveitar essa
oportunidade e salientar uma
outra questão central ao Pix, que
é o baixo custo na ponta, de for-
ma que seja um meio de paga-
mento acessível e efetivo para
quem paga e para quem recebe.
Haverá gratuidade para pessoas
físicas, de forma a possibilitar
igualdade de condições a outros
meios de pagamentos”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Cerca de 1,9 milhão de be-
neficiários do Bolsa Família
com Número de Identificação
Social (NIS) final 4 receberam
na segunda-feira  (22) a tercei-
ra parcela do auxílio emergen-
cial. Os integrantes do progra-
ma começaram a receber a ter-
ceira parcela na última quarta-
feira (17). Os primeiros a re-
ceber foram os beneficiários

Beneficiários do
Bolsa Família recebem
3ª parcela de auxílio

com NIS final 1.
Os repasses de R$ 600 a

R$ 1.200 obedecem ao calen-
dário habitual do programa até
30 de junho.

O auxílio emergencial é
parte das ações do governo fe-
deral para reduzir os impactos
socioeconômicos causados
pela pandemia de covid-19.
(Agencia Brasil)

Apostas esportivas poderão ser
transferidas para iniciativa privada

As apostas esportivas, moda-
lidade lotérica em que apos-
tadores tentam prever resul-
tados de jogos, poderão ser
transferidas para a iniciati-
va privada. Foi publicada no
Diá r io  Of i c i a l  da  Un ião
(DOU), na sexta-feira (19),
a Resolução 134/2020, que
qual i f ica  no Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI) e inclui no Plano Na-
c iona l  de  Deses ta t i zação

(PND) o serviço de loteria
Apostas de Quota Fixa.

Mais conhecido como apos-
tas esportivas, trata-se de servi-
ço público exclusivo da União,
que agora poderá ser transferi-
do à iniciativa privada median-
te processo de concessão ou
autorização, informou  na se-
gunda-feira (22) o Ministério
da Economia.

Com a qualificação do ser-
viço na carteira do PPI e no

PND, será aberto prazo para
que sejam realizados estudos
para a modelagem do projeto
de desestatização. “A iniciati-
va contribui para ampliar opor-
tunidades de investimento, es-
timular a economia, aumentar
a arrecadação e gerar empre-
gos”, disse o ministério.

Um dos modelos de deses-
tatização que poderá ser adota-
do é a concessão, o mesmo já
utilizado no leilão da Lotex, re-

alizado em outubro de 2019,
vencido por consórcio ítalo-
americano e que gerou outorga
a ser paga à União no valor de
R$ 817,9 milhões.

O ministério lembra que esta
é a primeira resolução publica-
da após a 13ª Reunião do Con-
selho do PPI, realizada em últi-
mo dia 10, em que foram quali-
ficadas mais de 30 novas inicia-
tivas na carteira do PPI. (Agen-
cia Brasil)

Petrobras paga à União R$ 76 milhões
da produção de petróleo e gás

A Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), empresa vinculada ao
Ministério de Minas e Energia,
responsável pela gestão dos con-
tratos de partilha de produção,
gestão da comercialização de
petróleo e gás natural na área do
pré-sal, fechou acerto de contas
com a Petrobras no valor de R$
76 milhões. O dinheiro corres-
ponde à parcela da União na pro-
dução de petróleo e gás natural
no campo de Tartaruga Verde
Sudoeste, objeto de contrato de
partilha de produção assinado
em 17 de dezembro de 2018.

Com esse acordo, anunciado
na segunda-feira (22), no Rio de
Janeiro, a Petrobras está ressar-
cindo, em espécie, a parcela de
produção a que a União teria di-

reito desde a assinatura do contra-
to de partilha até 31 de dezembro
do ano passado. Essa parcela não
foi comercializada pela PPSA e
acabou ficando com a Petrobras.

Todo o petróleo e gás da
União produzido no campo de
Tartaruga Verde Sudoeste a par-
tir do dia 1º de janeiro de 2020
passa a ser vendido pela PPSA.
Como a participação da União
no campo é pequena, a expecta-
tiva é que a primeira carga de
petróleo seja comercializada
dentro de um ano.

Gás natural
A assessoria de imprensa da

empresa informou que, em de-
zembro de 2019, foi feito um
contrato para comercialização

do gás natural do campo, por um
ano, com a Petrobras. Nenhum
recurso ficará com essa compa-
nhia. Tudo o que ficou com a
Petrobras entre 2018 e 2019 –
os R$ 76 milhões – está sendo
pago agora. A PPSA esclareceu
que o contrato de compra e ven-
da de gás natural com a Petro-
bras para o gás produzido no
campo de Tartaruga Verde Sudo-
este prevê que todos os recur-
sos serão pagos à União.

A PPSA representa ainda a
União nos acordos de individu-
alização da produção. De acordo
com a empresa, sempre que o li-
mite de uma jazida petrolífera
ultrapassa a área concedida ou
contratada, é necessária a reali-
zação de um Acordo de Individu-

alização da Produção (AIP) ou
Unitização. No Polígono do Pré-
Sal e em áreas estratégicas, a Pré-
Sal Petróleo representa a União
nesses acordos, quando estes en-
volvem uma área não contratada.

O objetivo é “garantir a ex-
ploração conservativa de uma
jazida de petróleo ou gás natu-
ral, distribuindo de forma equâ-
nime, entre os titulares de direi-
tos de exploração e produção da
jazida compartilhada, os direitos
e obrigações indivisas (inteiras)
inerentes aos respectivos con-
tratos de exploração e produ-
ção”, explicou a empresa. A
PPSA já concluiu sete Acordos
de Individualização da Produção
e trabalha em outros 13 acordos
potenciais. (Agencia Brasil)

Receita abre consulta a segundo
lote de restituição de IR

A Receita Federal abre nesta
terça-feira (23), às 9h, consulta
ao segundo lote de restituição do
Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica (IRPF) de 2020. Mais de 3,3
milhões de contribuintes rece-
berão R$ 5,7 bilhões no lote de
maior valor já registrado. O pa-
gamento será dia 30 de junho.

Desse valor total, R$ 3,977
bilhões são para contribuintes
com direito a prioridade no re-
cebimento: 54.047 contribuin-
tes acima de 80 anos; 1.186.406
contribuintes entre 60 e 79 anos;
89.068 contribuintes com algu-
ma deficiência física ou mental
ou doença grave; e 937.234 con-
tribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério. Foram
contemplados ainda mais de 1
milhão de contribuintes não pri-
oritários que entregaram a decla-
ração até o dia 4 de março.

O pagamento será realizado

no dia 30 de junho, data de en-
cerramento do período de entre-
ga das Declarações do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas/
2020. Neste ano, os lotes foram
reduzidos de sete para cinco
com pagamento iniciando antes
mesmo do fim do prazo de en-
trega. O primeiro lote foi pago
em 29 de maio.

Para saber se teve a declara-
ção liberada, o contribuinte de-
verá acessar a página da Recei-
ta Federal na Internet. Na con-
sulta à página da Receita, ser-
viço e-CAC, é possível acessar
o extrato da declaração e ver
se há inconsistências de dados
identificadas pelo processa-
mento. Nesta hipótese, o con-
tribuinte pode avaliar as incon-
sistências e fazer a autorregu-
larização, mediante entrega de
declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ain-

da, aplicativo para tablets e smar-
tphones que facilita consulta
às declarações do IRPF e si-
tuação cadastral no CPF. Com
ele será possível consultar di-
retamente nas bases da Recei-
ta Federal informações sobre
liberação das restituições do
IRPF e a situação cadastral de
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o res-
gate nesse prazo, deverá fazer
requerimento por meio da Inter-
net, mediante o Formulário Ele-
trônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente
no e-CAC, no serviço Extrato do
Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte poderá con-
tatar pessoalmente qualquer
agência do Banco do Brasil ou
ligar para a Central de Atendi-

mento por meio do telefone
4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades)
e 0800-729-0088 (telefone es-
pecial exclusivo para deficien-
tes auditivos) para agendar o cré-
dito em conta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, em qual-
quer banco.

Volume de declarações
Até as 11h de segunda-feira

(22) 21.624.160 declarações do
IRPF/2020 foram recebidas pe-
los sistemas da Receita Federal.
Para esse ano são esperados 32
milhões de documentos.

A Receita alerta para que os
contribuintes não deixem a en-
trega para última hora. Se per-
derem o prazo, estarão sujeitos
ao pagamento de uma multa mí-
nima de R$ 165,74 e máxima de
20% do imposto devido. (Agen-
cia Brasil)



Leitura dos medidores de energia
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rA empresa concessionária
de energia elétrica de São Pau-
lo, Enel Distribuição São Pau-
lo, reduziu as medições presen-
ciais para evitar a disseminação
da covid-19 desde abril, mas re-
tomou gradualmente, durante o
mês de junho, a leitura presen-
cial dos medidores de energia
dos consumidores. A expec-
tativa é que, em julho, todos
os equipamentos de medição
voltem a ser lidos normal-
mente pela distribuidora. A
retomada dos leituristas nas
ruas em São Paulo está em li-
nha com o anúncio do governo
do estado em relação à flexibi-
lização do isolamento social,
informou a Enel.

Os leituristas seguirão tra-
balhando com todos os proto-
colos de cuidados com a hi-
giene, garantindo a seguran-
ça de todos. “Eles vão traba-
lhar com máscara, com álco-
ol gel e mantendo distância o
máximo possível do cliente,
sendo que a cada residência
eles passam o álcool em gel”,
informou a responsável pela
Experiência do Cliente da Enel

Brasil, Danuda Correa.
Desde o final de março,

muitos clientes tiveram a con-
ta de energia faturada pela
média do consumo dos últi-
mos 12 meses ou por meio da
autoleitura. A medida foi au-
torizada pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el) em função do avanço da
covid-19 e para contribuir com
o isolamento social.

Para saber como foi fatura-
do, o cliente pode checar na con-
ta de energia, no campo Dados
de Medição. Se na linha de Lei-
tura aparecer a informação Não
executada, o cliente foi fatura-
do pela média naquele mês. A
diferença, a maior ou a menor,
entre o valor da conta faturada
pela média e o real consumo de
energia no período será com-
pensada automaticamente,
quando a leitura voltar a ser efe-
tuada pela distribuidora ou caso
o cliente tenha realizado sua
autoleitura. Esse serviço está
disponível até o fim de junho,

“O cliente que fez a autolei-
tura recebeu a fatura real. Para
aquele cliente que deixou ser

faturado [a conta de energia] foi
a média dos últimos 12 meses.
Agora estamos enfrentando uma
situação totalmente atípica. As
pessoas estão em casa e consu-
mindo mais e seria natural que
a conta viesse além do que pa-
gava nos últimos meses, por
isso se deu essa compensação,
como não foi feita a leitura, foi
[realizada] uma leitura  por mé-
dia e agora veio esse residual,
esse consumo que já deveria ter
sido pago”, explicou Danuda.

Segundo ela, a companhia
recebeu reclamações sobre o
aumento nas contas de energia,
mas esse aumento no consumo
já é esperado. “Recebemos al-
gumas reclamações, o que já
seria esperado, teve uma mu-
dança de comportamento no
consumo, as pessoas estão mais
nas residências, então já era na-
tural que isso pudesse aconte-
cer. Agora com os leituristas
voltando a campo, neste mês
gradativo, e em julho 100%,
essa tendência é que não acon-
teça mais acúmulo, evidente-
mente, mas o consumo do cli-
ente vai acabar sendo maior até

que essa situação da pandemia
seja regularizada”.

Danuda disse que o cliente
que discordar do valor da conta
pode entrar em contato com os
canais do cliente. “A Enel quer
atender os nossos clientes da
melhor forma possível, mas o
que é importante, para gente
não criar uma expectativa frus-
trada, é importante que o cli-
ente consulte o nosso canal do
cliente, e lá está a explicação
o que foi consumido na sua fa-
tura, não é uma explicação ge-
nérica”, orientou.

Parcelamento
Diante do atual momento

crítico para a economia, a com-
panhia está disponibilizando a
flexibilização do pagamento das
contas de energia com opção de
parcelamento dos débitos. Os
clientes que desejarem podem
parcelar os débitos em até oito
vezes e as parcelas serão cobra-
das nas próprias faturas de ener-
gia ou em até 12 vezes no cartão
de crédito, sem juros.

A entrada é a partir de 13%
do valor total do débito, que po-
derá ser pago por boleto, para

aqueles que optarem pela co-
brança na fatura de energia ou no
próprio cartão de crédito. Para
realizar a negociação, os clien-
tes podem acessar o Portal de
Negociação ou o Aplicativo.

Como funciona a autolei-
tura

Na conta de luz consta a data
prevista para leitura do mês se-
guinte, que será o dia limite para
o cliente enviar as informações
à distribuidora. O cliente poderá
fazer a autoleitura até dois dias
antes dessa data ou no próprio
dia. Por exemplo, se a próxima
leitura será em 25 de junho, o
cliente tem os dias 23, 24 e 25
para informar à Enel os núme-
ros registrados no medidor.

Para viabilizar a autoleitura,
o cliente fotografa os números
que aparecem no medidor e en-
via a imagem para os canais di-
gitais da distribuidora: App Enel
SP no Android ou no IOS e no
site. Também é possível pelo
call center (0800 7272 120).
Neste caso, o cliente digita os
números registrados no medi-
dor. (Agencia Brasil)

Em sessão, Senado debate
adiamento das eleições

O epidemiologista David
Uip afirmou na segunda-feira
(22) que o adiamento das elei-
ções em dois meses poderá sal-
var milhares de vidas. Uip parti-
cipou da sessão de debates no
Senado, dedicada a debater a Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 18/2020, que trata do
adiamento das eleições munici-
pais, previstas, inicialmente,
para 4 de outubro.

“Passados quatro meses,
nada indica que estamos ultrapas-
sando o pico da epidemia. Na
verdade estamos diante do recor-
de de mortes, principalmente re-
gistrado nas últimas semanas”,
ressaltou o epidemiologista. “Esse
prazo de dois meses [de adiamen-
to] evitará centenas, milhares de
mortes. Essa epidemia é grave,
atinge brutalmente 20% dos in-
fectados”, disse Uip, completou.

O também epidemiologista
Paulo Lotufo também participou
da sessão. Na visão dele, consi-
derada pelo próprio como “con-
servadora”, o ideal seria a reali-
zação do primeiro turno no fi-
nal de novembro. Para Lotufo,
manter as eleições na data origi-
nal, 4 de outubro, seria “temerá-
rio”. “Eu considero a data de 4 de
outubro temerária, eu não reco-
mendaria fazer nessa data. Eu pro-
poria que fosse ao final de no-
vembro, dia 29, com segundo tur-
no no dia 13 de dezembro”. Ele
diz acreditar que em outubro a
possibilidade de aumento de ca-
sos e mortes ainda será grande.

A PEC 18/2020 prevê o dia
6 de dezembro como nova data
para o primeiro turno das elei-
ções, mas o martelo ainda não
está batido. O dia 15 de novem-
bro, data sugerida pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) tam-
bém surge como uma possibili-
dade viável. O relatório, marca-
do para ser votado no Senado
hoje (23), vai trazer a data final.

“O TSE propôs ao Congresso
o adiamento dentro de uma janela
que os médicos sugeriram ser en-
tre 15 de novembro e 20 de de-
zembro. Essa será uma escolha
política do Congresso”, disse o
presidente do tribunal, Luís Rober-
to Barroso, que também esteve na
sessão. A única certeza que pare-
ce existir no momento é a reali-
zação das eleições ainda neste ano.
“O consenso que existe é pela não
prorrogação de mandatos”, afir-
mou o magistrado.

Alguns senadores já se mos-
traram contrários à realização
das eleições em 2020. O presi-
dente da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM),
Glaudemir Aroldi, também é
voz dissonante. Para ele, as
eleições não podem ser realiza-
das este ano. Ele lembra que o
Brasil tem mais de 1,3 mil pre-
feitos acima de 60 anos, faixa
etária considerada de risco.

Além disso, segundo ele,
1.040 prefeitos nessa faixa etá-
ria podem concorrer à reeleição
e podem ser prejudicados, uma
vez que ficariam mais vulnerá-

veis ao sair na rua para fazer
campanha, dentre outros com-
promissos políticos. “Como po-
derão esses gestores exercer o
seu direito constitucional à ree-
leição, se eles estarão colocan-
do em risco a própria vida?”.

Barroso esclareceu que há
um problema constitucional nes-
sa prorrogação de mandatos, uma
vez que a periodicidade dos man-
datos é uma cláusula pétrea da
Constituição, ou seja, não pode
ser alterada. De acordo com o
presidente do TSE, as eleições só
aconteceriam no ano que vem se
a situação sanitária chegasse a tal
ponto que inviabilizasse comple-
tamente o pleito este ano.

“O grande problema é de na-
tureza democrática. Do ponto de
vista constitucional, a prorroga-
ção é inviável, indesejável, mes-
mo com [uma proposta de]
emenda à Constituição. A única
possibilidade de se prorrogarem
mandatos é se chegarmos ao fi-
nal de dezembro e as autorida-
des médicas nos digam ‘isto é
dramático do ponto de vista de
saúde pública’. E aí, diante da
emergência, a gente delibera
com a emergência”.

Na avaliação do infectolo-
gista David Uip, o pico da pan-
demia no Brasil ainda não che-
gou, ainda que alguns estados já
tenham apresentado reduções
nas taxas de contágio. “Regio-
nalmente, os estados do Norte e
Nordeste já avançaram [no com-
bate ao vírus]. Em contrapartida

nos estados do Centro-Oeste e
Sul está aumentando”, disse. “As
suas capitais do Sudeste, prova-
velmente, já atingiram o pico.
Mas, neste momento, vivemos a
interiorização, extremamente
preocupante”.

Barroso sugeriu a possibili-
dade de flexibilizar a data de rea-
lização do pleito em alguns mu-
nicípios por algumas semanas,
caso os estudos ainda mostrem
risco pontual de contágio na nova
data firmada pelo Congresso.
“Pode acontecer em algumas par-
tes do Brasil que em 15 de no-
vembro, por exemplo, ainda seja
recomendável o adiamento por
algumas semanas”, ponderou.

O relator da PEC, senador
Weverton Rocha (PDT-MA), só
fechará seu relatório após as
considerações da sessão de hoje.
Ele acrescentou que as únicas
mudanças que estarão na PEC
dirão respeito à situação sanitá-
ria emergencial, em virtude da
covid-19. Weverton, inclusive,
negou um pedido do presidente
do Senado e do Congresso, Davi
Alcolumbre, de incluir um dis-
positivo para trocar permanen-
temente a data da posse do dia
1º para 2 de janeiro.

“Tudo que for assunto de di-
reito eleitoral, lei eleitoral e
reforma política vamos tratar
no momento oportuno. O rela-
tório atual será única e exclu-
sivamente para este momento
que a nossa história está viven-
do”. (Agencia Brasil)

A previsão do mercado fi-
nanceiro para a queda da eco-
nomia brasileira este ano foi
ajustada de 6,51% para 6,50%.
A estimativa de recuo do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país – está
no boletim Focus, publicação
divulgada todas as semanas
pelo Banco Central (BC), com
a projeção para os principais
indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento de
3,50%, a mesma previsão há
quatro semanas. Em 2022 e
2023, o mercado financeiro
continua a projetar expansão de
2,50% do PIB.

Dólar
A previsão para a cotação

do dólar permanece em R$
5,20, ao final deste ano. Para o
fim de 2021, a expectativa é
que a moeda americana fique
em R$ 5.

Inflação
As instituições financeiras

consultadas pelo BC ajustaram
a projeção para o Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de 1,60% para
1,61%.

Para 2021, a estimativa de
inflação permanece em 3%. A
previsão para os anos seguin-
tes - 2022 e 2023 - também
não teve alterações: 3,50%.

A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de
4% em 2020, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percen-

Mercado projeta
queda do PIB em
6,50% este ano

tual para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é
2,5% e o superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 3,75%
e para 2022, 3,50%, também
com intervalo de 1,5 ponto per-
centual em cada ano.

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em
2,25% ao ano pelo Comitê de
Política Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic en-
cerre 2020 em 2,25% ao ano,
a mesma previsão da semana
passada.

Para o fim de 2021, a ex-
pectativa é que a taxa básica
chegue a 3% ao ano. Para o fim
de 2022, a previsão é 5% ao
ano e para o final de 2023, 6%
ao ano.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a ativi-
dade econômica. Entretanto,
os bancos consideram outros
fatores na hora de definir os
juros cobrados dos consumi-
dores, como risco de inadim-
plência, lucro e despesas admi-
nistrativas.

Quando o Copom aumenta
a taxa básica de juros, o obje-
tivo é conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos nos
preços porque os juros mais
altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança. (Agen-
cia Brasil)

Covid-19: Rio estima ter mais infectados
do que constam nos registros

A prefeitura do Rio de Janei-
ro estima que o número de pes-
soas infectadas pelo novo coro-
navírus em comunidades cario-
cas seja superior ao número de
casos confirmados até o mo-
mento. A estimativa, divulgada
na segunda-feira (22), foi calcu-
lada com base nos resultados de
testes rápidos feitos em pesso-
as com 18 anos ou mais a partir
do dia 1º de junho em seis loca-
lidades e mostra que o número
de pessoas infectadas pode ser
até mais de 80 vezes maior do
que o registrado oficialmente.

Com base nos resultados, a
prefeitura estima que haja
39.881 infectados em Rio das
Pedras, localizado na Zona Oes-
te capital; 24.397, na Maré, na
Zona Norte; 16.059 na Rocinha,
na Zona Sul; 15.851, em Realen-
go, na Zona Oeste; 15.547 em
Campo Grande, na Zona Oeste;
e 9.869 na Cidade de Deus, na
Zona Oeste.

Os números são superiores
ao que constam no Painel Rio
Covid-19.  De acordo com da-
dos do painel, atualizados nesta
segunda-feira, a Maré contava
com 297 casos confirmados de

covid-19 e 75 mortes; Rocinha,
com 260 casos e 57 mortes;
Realengo, com 1.110 casos e
212 mortes; Campo Grande,
com 1.947 casos e 300 mortes;
e Cidade de Deus, com 184 ca-
sos e 39 mortes. Não havia da-
dos específicos de Rio das Pe-
dras. Em toda cidade do Rio de
Janeiro eram 50.922 casos e
5.875 mortes.

Os resultados são da primei-
ra etapa da pesquisa, realizada
com metodologia do Ibope para
identificar incidência e a letali-
dade da covid-19, doença causa-
da pelo novo coronavírus, em
comunidades. O trabalho anali-
sou 3.210 coletas de testes rá-
pidos feitos em moradores de
seis regiões: Rocinha, Maré,
Cidade de Deus, Rio das Pedras,
Realengo e Campo Grande.

Quanto à letalidade, ou seja,
o número de mortos em relação
ao total de infectados, os índi-
ces constatados foram de 0,2%
em Rio das Pedras; 0,3% na
Maré e na Rocinha; 0,4% na Ci-
dade de Deus; 1,2% em Realen-
go; e 1,8% em Campo Grande.
“Chegou a circular em algum
momento a notícia de que a taxa

de letalidade por covid-19 no
Rio era maior do que em outras
grandes cidades do Brasil e do
mundo, mas esse levantamento
mostrou que não”, disse, em co-
letiva de imprensa, o prefeito,
Marcelo Crivella. O índice na-
cional é de mais de 4%.

Em relação aos sintomas,
entre os que testaram positivo
para o novo coronavírus, o índi-
ce que prevaleceu foi o de as-
sintomáticos. Segundo a prefei-
tura, mais da metade das pesso-
as que tinham o vírus não apre-
sentaram sintomas. Esse índice
chegou a 52%. Apenas 1% dos
entrevistados e testados relata-
ram ter apresentado todos os
sete sintomas averiguados: fe-
bre, cansaço, dor no corpo, dor
de garganta, tosse, falta de ar e
diarréia.

A pesquisa é dividida em cin-
co fases. A segunda começará no
dia 1º de julho, nos mesmos lo-
cais. O trabalho serve, segundo
a prefeitura, para acompanha-
mento sobre a prevalência e a
incidência do novo coronavírus
em áreas carentes e com grande
número de pessoas.

Em coletiva de imprensa, o

prefeito, Marcelo Crivella,
anunciou também a autorização
para funcionamento de salões de
beleza. Esses estabelecimentos
poderão abrir, mas somente em
shoppings.

Os salões terão que seguir
uma série de regras para que não
haja aglomeração, como fazer o
atendimento exclusivamente
com agendamento prévio e re-
ceber apenas metade da capaci-
dade total de clientes. Não será
permitido oferecer quaisquer
serviços de alimentação para os
clientes inclusive café e água. O
distanciamento mínimo de dois
metros entre os clientes tam-
bém deverá ser respeitado pelos
salões.

Por enquanto, estão autori-
zados apenas os serviços de ca-
belos e unhas. Outros serviços
como depilação e sobrancelhas
ainda não estão autorizados. Se-
gundo Crivella, os salões de rua
ainda não estão autorizados a
abrir, mas a expectativa é de que
todo o setor esteja liberado ao
funcionamento a partir da Fase
3 da abertura econômica, que
tem previsão de início no dia 1º
de julho. (Agencia Brasil)
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
Renata Nicoletti Sene, REQUERIDO POR Luiz Sérgio de Sene - PROCESSO nº 1024512-03.2018.8.26.0001
- Interdição. O MMº. Juiz de Direito da 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES, do FORO REGIONAL I -
SANTANA, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Rogério Monteiro de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em São Paulo, 17
de fevereiro de 2020, foi decretada a relativamente incapaz de exercer todos os atos de natureza negocial da
vida civil, tais como os elencados no artigo 1.782 do Código Civil a requerida Renata Nicoletti Sene, portadora
da cédula de identidade RG: 53.512.351-6, SSP/SP e do CPF: 237.123.378/17, declarando-a relativamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO,
o Sr. Luiz Sergio de Sene, portador da cédula de identidade, RG nº 6.985.411-7, SSP SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 560.911.178-15. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2020.

EDITAL DE PROCLAMAS

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 20/03/1995, SUPERVISOR
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE CARLOS MARTINS DOS SANTOS E DE DIVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA;
E LUCIENE GARCIA DE ALMEIDA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 03/08/1995,
BACKOFFICE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE NILTON PEREIRA DE ALMEIDA E DE LUCIANA ABENZA GARCIA.

CARLOS SEVERINO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/04/1999, MOTOBOY,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE LUCIANO SEVERINO DO NASCIMENTO E DE MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO; E
EDUARDA CRISTINA SANTOS GONÇALVES LINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 21/06/
2001, MANICURE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE RODRIGO LUIZ GONÇALVES LINS E DE FABIANA DOS SANTOS SILVA.

WILLIAM KLEBER SOUZA QUEIROZ, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 02/04/1971,
APOSENTADO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LENIVAL QUEIROZ SOARES E DE NAIR DE SOUZA QUEIROZ; E LIDIANE
CARLA DE BRITO FRAGOSO, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 10/07/1978, OPERADORA
DE TELEMARKETING, NATURAL DE TABIRA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE AGOSTINHO FRAGOSO MARTINS E DE LUIZA DE BRITO FRAGOSO.

DIEGO SOUSA ARAUJO,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 15/07/1998, COSTUREIRO,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MARINA SOUSA ARAUJO; E MILENA MASSON MACHADO, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 28/12/1998, COSTUREIRA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE RONALDO DA SILVA MACHADO E DE VANESSA
MASSON XAVIER.

ERINALDO GOMES DA SILVA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 06/10/1986, CARPINTEIRO,
NATURAL DE BATALHA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO
DE DOMINGOS GOMES DA SILVA E DE IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; E TEREZINHA DO
NASCIMENTO SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 08/06/1986, DO LAR, NATURAL DE
BATALHA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DOMINGOS
ALVES DA SILVA E DE ANTONIA DO NASCIMENTO DA SILVA.

GUSTAVO SALLES FONSECA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/07/1987, AUXILIAR DE
COZINHA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JADYR VICENTE DA FONSECA E DE MARIA LUCIA FERREIRA SALLES
FONSECA; E ANDERSON GONÇALES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/09/1977,
CUIDADOR DE IDOSOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ISMAEL GONÇALES E DE CIDALIA PEREIRA DE ASSIS.

LUCAS GABRIEL FERREIRA RAMOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/10/1999,
SUPERVISOR DE LOJA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MANOEL ROCHA RAMOS E DE RITA DE CASSIA FERRERIA
MARGARIDO; E JACQUELINE GOMES DOS SANTOS,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 13/
06/2000, COPEIRA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS E DE JOSELINA GOMES DO
NASCIMENTO.

WILLIAN DOS SANTOS ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/05/1985,
EMPRESÁRIO, NATURAL DE ANGUERA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE VIVALDO JESUS DE ALMEIDA E DE MARIA JOSELINA DOS SANTOS ALMEIDA;
E EMANUELA RODRIGUES LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 25/08/1986, SECRETÁRIA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE JOSE JOÃO RAMOS LIMA E DE VERA LUCIA RODRIGUES LIMA.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

LUIZ FERNANDO HOFFMANN SANTOS E RENATAGOMES SOUZA LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE MECÂNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/02/
1997, FILHO DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS E DE CLEONICE CABELLO HOFFMANN. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/10/
1983, FILHA DE JOSÉ NERES DE LIMA E DE MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA.

WILLIAM BATISTA FRANCISCO E EVELIN TAVARES DOS SANTOS ALVES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PROMOTOR DE VENDAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/05/
1998, FILHO DE CARLOS ANTONIO PEREIRA FRANCISCO E DE TEREZINHA FRANCISCA BATISTA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 17/09/2000, FILHA DE DOUGLAS TAVARES GOMES ALVES E DE ELIANE CARLOS DOS SANTOS.

RAFAEL ALVES ESCUDEIRO E SOLANGE PEREIRA RAMIREZ. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/12/1992, FILHO DE
CELIO APARECIDO ESCUDEIRO E DE MARIA APARECIDA ALVES MARTINS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/07/1994, FILHA
DE OLIVIO CANNO RAMIREZ E DE MARIA JOSE PEREIRA.

CASSIO ROBERTO SILVA DOS SANT OS E LISIANE GONÇALVES PEREIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/
01/1992, FILHO DE JOSÉ ROBERTO AVELINO DOS SANTOS E DE MARIA DE FATIMA GOMES DA
SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM ITAMBÉ, BA, NO
DIA 24/05/1993, FILHA DE ROBERTO CARLOS PEREIRA E DE ELIENE MARIA GONÇALVES.

RENAN BARBOSA SILVA E KÁTIA DA SILVA BARBOSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
GARI, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/08/1997, FILHO DE IRIS DOS ANJOS SILVA
E DE VALDENIR BARBOSA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/02/2001, FILHA DE MOISES ROSA BARBOSA E DE TATIANE
DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA.

DIONALDO BISPO DOS SANTOS E VIVIANE FRANÇA DE SANTANA.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MANUTENCISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM CAMACAN, BA, NO DIA 21/10/1974, FILHO
DE GETULIO BISPO DA SILVA E DE CARMELITA MARIA DOS SANT OS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO CAETANO DO SUL, SP, NO
DIA 26/03/1976, FILHA DE ORLANDO JOSÉ DE SANTANA E DE DORAILDES FRANÇA DE SANTANA.

ANDERSON RODRIGUES PEREIRA E VALDETE OLIVEIRA SANTOS.  ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/04/1993, FILHO DE
JOSÉ MANOEL PEREIRA E DE EDNA RODRIGUES DA PAZ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
LAVRADORA, SOLTEIRA, NASCIDA EM BARROCAS, BA, NO DIA 19/10/1992, FILHA DE ANTONIO
BISPO PEREIRA DOS SANTOS E DE DASDORES DE JESUS OLIVEIRA SANTOS.

ANTONIO DOS ANJOS CORDEIRO E ZILMA DE SOUZA RIBEIRO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PORTEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM PENEDO, AL, NO DIA 27/01/1973, FILHO DE
ANTONIO CAETANO CORDEIRO E DE MARIA DOS ANJOS CORDEIRO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ITORORÓ, BA, NO DIA 24/09/1973, FILHA DE
ANTONIO RIBEIRO E DE IVANI MARIA DE SOUZA RIBEIRO.

ROBSON DE SOUZA HONÓRIO JUNIOR E HORTENCIA NASCIMENTO CASSIMIRO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO DE INSTALAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM GOVERNADOR
VALADARES, MG, NO DIA 12/10/1991, FILHO DE ROBSON DE SOUZA HONÓRIO E DE ELIANE LURDES
GONÇALVES HONÓRIO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE TELEMARKETING,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, NO DIA 06/03/1992, FILHA DE MARCOS
INACIO CASSIMIRO E DE RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO.

THALISSON DA MATA PINTO E SABRINA FRANÇA FREITAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ANALISTA DE LOGÍSTICA, SOLTEIRO, NASCIDO EM RIBEIRÃO PIRES, SP, NO DIA 24/08/1986, FILHO
DE ROGERIO MARTINS PINTO E DE RITA LUCIA DA MATA PINTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/
09/1985, FILHA DE SIDNEI NASCIMENTO DE FREITAS E DE JOSEFA JOAQUINA DE FRANÇA FREITAS.

DANIEL HABACUC CANDIDO DE OLIVEIRA E CLÁUDIA SILVA DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 05/
11/1989, FILHO DE JORGE DE OLIVEIRA E DE MARISE CANDIDA OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RESPONSÁVEL DE SETOR, SOLTEIRA, NASCIDA EM CASTRO ALVES, BA, NO DIA 24/
06/1987, FILHA DE COSME SANTOS E DE CLEUSA SILVA DOS SANTOS.

FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS E MARIA MARTINS DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, APOSENTADO, VIÚVO, NASCIDO EM LUPIONÓPOLIS, PR, NO DIA 13/12/1961, FILHO
DE IRINEU BISPO DOS SANTOS E DE MARIA MADALENA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, COPEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA EM WAGNER, BA, NO DIA 21/04/1966, FILHA DE
BELARMINO MARTINS DOS SANTOS E DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS.

CLAUDIO SANTOS NUNES E SONIA ASSUNÇÃO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM ILHÉUS, BA, NO DIA
08/06/1972, FILHO DE GERALDO JOAQUIM NUNES E DE DALVA SANTOS NUNES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIARISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/08/
1981, FILHA DE ANTONIO VIEIRA DA SILVA E DE MARIA AUXILIADORA CONCEIÇÃO DA SILVA.

DANILO ALVES MENDES E JEIZE MAY JOVINO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE DE LANCHONETE, SOLTEIRO, NASCIDO EM AROEIRAS, PB, NO DIA 22/11/1997, FILHO
DE JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA E DE MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM AROEIRAS, PB, NO DIA 01/12/1998, FILHA DE
REGINALDO JOVINO DA SILVA E DE TEREZA RODRIGUES DA SILVA.

DELSON DE SOUZA MOTA E BEATRIZ DA SILVA FREITAS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ASSISTENTE TECNICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 16/08/1986, FILHO DE
FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA MOTA E DE MARIA DE JESUS DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE FISCAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/01/1993,
FILHA DE JOSE EMELEFEGES SOUSA FREITAS E DE JUCILENE LINO DA SILVA FREITAS.

MARCOS LOURENÇO ENEAS E MICHELLE RODRIGUES CABRAL. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 29/09/1985, FILHO DE
VALDIZAR ENEAS MARTINS E DE ELIEUDA LOURENÇO ENEAS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MANICURE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/05/1987, FILHA DE
MAROLDO JOSÉ CABRAL E DE MARCIA PEREIRA RODRIGUES CABRAL.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

LUCIANO MAZZOLENIS JORDÃO CAVALHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADVOGADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO JORDÃO CAVALHEIRO E DE LUCIANE MAZZOLENIS. BIANCA
MONTANHEIRO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SERVIDORA PÚBLICA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE UBIRAJARA DOS SANTOS E DE MARIA LUIZA MONTANHEIRO DOS SANTOS.

WILIAM SANTIAGO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (15/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLOVES
JOSÉ DA SILVA E DE ELZA MARIA SANTIAGO SILVA. MICAELE SOUSA GEMINIANO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AUTÔNOMA, NASCIDA EM ASSARÉ, CE NO DIA (16/05/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO EVANGELISTA GEMINIANO E DE ROSÁLIA
DA SILVA SOUSA GEMINIANO.

LUIS NICODEMOS BARBOSA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ATENDENTE DE
LOJA, NASCIDO EM PAULO AFONSO, BA NO DIA (18/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIS NICODEMOS BARBOSA E DE IONEIDE DE ARAUJO BARBOSA. DÉBORAH
THAYNNA AMORIM RAMOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM IBATEGUARA, AL NO DIA (31/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE GEOVANE AMORIM DA SILVA E DE CLAUDINEIDE RAMOS ALVES.

ÉVERTHON IMPERADOR CHAVES,  ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO CAETANO DO SUL, SP NO DIA (25/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIMAR GONÇALVES CHAVES E DE MARCIA MARIA IMPERADOR
CHAVES. PATRICIA DA  SILVA, ESTADO CIVIL  DIVORCIADA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSE EVALDO DA SILVA E DE SELITA ALVES DA SILVA.

GABRIEL SIQUEIRA CHERUBINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM TABOÃO DA SERRA, SP NO DIA (29/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO CHERUBINI E DE NADIR APARECIDA DE SIQUEIRA CHERUBINI. RENATA
BUTEZLOFF FLAMINIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO JOÃO
DA BOA VISTA, SP NO DIA (28/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
PAULO CESAR FLAMINIO E DE ELIANI TARIFA BUTEZLOFF FLAMINIO.

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº: 1132108-40.2018.8.26.0100 Classe – Assunto: Interdição
- Tutela e Curatela Curador (Ativo): Silvio Luiz Partiti Ferreira e outro Requerido: Beatriz Pedrotti
Partiti EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE BEATRIZ PEDROTTI PARTITI, REQUERIDO POR SILVIO LUIZ PARTITI FERREIRA E OUTRO -
PROCESSO Nº1132108-40.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 16/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de BEATRIZ PEDROTTI PARTITI, CPF 435.305.728-
61, portadora de retardo mental moderado, com comprometimento do comportamento (Código CID-10: F71),
declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a)(s) como
CURADOR(A)(ES), em caráter DEFINITIVO, o(a)(s) Sr(a)(s). Silvio Luiz Partiti Ferreira e Fatima
Aparecida Fiorini Pedrotti Partiti. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de
2020. 23/06 e 03/07

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037454-15.2017.8.26.0100 (por dependência ao feito nº
0212725- 53.2008.8.26.0100). A Dra. Tatiana Federighi Saba, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Fórum
Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a JOIA BOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº
43.146.299/0001-08, a EDUARDO DIAS GARCIA, CPF Nº 104.943.168-53 e a ARACI TOSATO DIAS
GARCIA, CPF Nº 055.654.318-16 que BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 43.073.394/0001-10 ajuizou-lhes
Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em local ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUEM o montante
de R$ 203.513,96 (atualizados à partir de R$ 03/07/2018) ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 23 e 24/06
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INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ/ME nº 62.258.884/0001-36 - NIRE: 35.300.023.242 - ATA DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019 - 1. DATA, 
HORA E LOCAL: Realizada aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2019, às 10h00, na sede social 
da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495,  
13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação 
do edital de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas, “LSA”), por estarem presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos 
Acionistas da Companhia. 3. MESA: Presidente: Franklin Lee Feder, e Secretário: Luiz Augusto Klecz. 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e deliberar a 
respeito da seguinte ordem do dia: (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a alteração do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento do capital social, 
caso aprovado; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a autorização para os 
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações 
aprovadas nesta assembleia. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame, discussão e votação das matérias 
constantes na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. Registrar que a ata a que se refere a presente 
assembleia geral será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do 
artigo 130 da LSA. 5.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$2.615.527.937,84 
(dois bilhões, seiscentos e quinze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete 
reais e oitenta e quatro centavos), para R$2.865.527.937,84 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e 
cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 
um aumento, portanto, no valor total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), 
mediante a emissão de 640.697.078 (seiscentas e quarenta milhões, seiscentas e noventa e sete mil 
e setenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de 
R$0,3902 por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §1º, II, da LSA. 5.2.1. As 640.697.078 (seiscentas 
e quarenta milhões, seiscentas e noventa e sete mil e setenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia são subscritas neste ato e serão integralizadas 
pelos acionistas até 31 de outubro de 2019, em moeda corrente nacional, mediante a transferência 
eletrônica de recursos imediatamente disponíveis para a conta bancária de titularidade da Companhia, 
conforme boletins de subscrição assinados nesta data e arquivados na sede da Companhia, da seguinte 
forma: (i) 363.787.801 (trezentas e sessenta e três milhões, setecentas e oitenta e sete mil, oitocentas 
e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia são 
totalmente subscritas, neste ato, pela acionista Caue Austria Holding GmbH, sociedade constituída 
de acordo com as leis vigentes na Áustria, com sede em Hohenstaufengasse 10/3rd floor, 1010 Vienna, 
Áustria, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.606.846/0001-11; e (ii) 276.909.277 (duzentas e setenta e 
seis milhões, novecentas e nove mil, duzentas e setenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia são totalmente subscritas, neste ato, pela acionista 
InterCement Trading e Inversiones S.A., sociedade constituída de acordo com as leis vigentes na 
Espanha, com sede na calle Colón, 10 - 5º, cidade de Vigo (Pontevedra), inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 05.979.037/0001-27. 5.2.2. Consignar que todas as ações ordinárias ora emitidas pela Companhia 
terão as mesmas características das ações atualmente existentes. 5.2.3. Tendo em vista a deliberação 
ora tomada, consignar que o capital social da Companhia passa a ser dividido em 2.469.585.273 (duas 
bilhões, quatrocentas e sessenta e nove milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta 
e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.3. Em virtude da aprovação do aumento 
do capital social da Companhia deliberado no item 5.2 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O 
capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$2.865.527.937,84 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete 
mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 2.469.585.273 (duas 
bilhões, quatrocentas e sessenta e nove milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta 
e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 5.4. Em decorrência da alteração 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia aprovada no item 5.3 acima, aprovar a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme a redação constante no Anexo I à 
presente ata. 5.5. Por fim, autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer 
atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas, assim como 
assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições 
estabelecidos no presente instrumento. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e 
achada conforme, foi por todos os presentes assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma. São Paulo, 
07 de outubro e 2019. (aa) MESA: Presidente, Franklin Lee Feder e Secretário, Luiz Augusto Klecz. 
ACIONISTAS: P/ Caue Austria Holding GmbH: Armando Sérgio Antunes da Silva e Carlos Gabriel 
Motta; P/ InterCement Trading e Inversiones S.A.: Armando Sergio Antunes da Silva e Carlos Gabriel 
Motta. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. LUIZ AUGUSTO KLECZ - 
SECRETÁRIO. JUCESP nº 196.137/20-2 em 08/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de março de 2020, às 11h00, na sede da Companhia de Participações em Conces-
sões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-
065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como secre-
tário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI 
ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo subs-
tituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia formulado pelo Sr. PAULO YUKIO FUKU-
ZAKI ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Com-
panhia em 30/01/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados enquanto exerceu referida fun-
ção; e 5.2. Em decorrência do deliberado no item 5.1. acima, aprovar a eleição do Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, 
brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 153.066.718-61, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 
nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, cujo mandato se 
encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Con-
selho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Diretor ora eleito aceita 
sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 e alterações 
posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exer-
cer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Com-
panhia. 5.3. Diante das deliberações constantes nos itens 5.1. e 5.2. acima, a Diretoria da Companhia, a partir des-
ta data, passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor Presidente: Sr. EDUARDO DE TOLEDO, brasilei-
ro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.264.958-51, São Paulo/SP, eleito na Ata de Reunião do 
Conselho de Administração de 21/12/2018; e 2. Diretor sem designação específi ca: Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, 
brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 153.066.718-61, eleito na presente data; ambos com endereço profi s-
sional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 04551-065, e mandato até a primeira Reunião do Con-
selho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos per-
manecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da 
mesa e por todos os Conselheiros. São Paulo/SP, 02 de março de 2020. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presi-
dente da Mesa e, Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de Toledo; 
e (3) Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de Reu-
nião do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 196 e 197. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduar-
do de Toledo - Secretário. JUCESP nº 195.263/20-0 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de abril de 2020, às 10h00, na sede da Companhia de Participações em Conces-
sões (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-
065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 
15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, confor-
me se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convo-
cação e Publicação Prévias: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo 
comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º 
do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a De-
monstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados em 1º de 
abril de 2020, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 48 a 54, e no Jornal “O Dia” (São Paulo), páginas 
13 a 15. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como 
secretário. 5. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da 
LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. ORDEM DO DIA: 
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exer-
cício fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia referente ao 
exercício social de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) fi xar a verba glo-
bal para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (vi) deliberar sobre a instalação 
do Conselho Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e 
discussões, aprovaram: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, pa-
rágrafo 1º, da LSA; 7.2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exer-
cício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demons-
tração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já 
devidamente auditados pela KPMG Auditores Independentes, conforme Relatório datado de 31 de março de 2020; 
7.3. O orçamento de capital para o exercício de 2020, no valor de R$ 861.975.042,00 (oitocentos e sessenta e um 
milhões, novecentos e setenta e cinco mil e quarenta e dois reais);  7.4. Considerando as Demonstrações Financei-
ras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a destinação dos resultados da Companhia 
nos seguintes termos: a) Que do saldo da Reserva de Retenção de lucros de 2018, no valor de R$ 125.206.067,51 
(cento e vinte e cinco milhões, duzentos e seis mil, sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), seja deduzido 
o destaque de juros sobre o capital próprio, calculado com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018, 
nos termos dos artigos 32 e 33 do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$ 61.895.000,00 (sessenta e um 
milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), correspondentes a R$ 15,68781886176 por lote de 1.000 (mil) 
ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração, rea-
lizada em 16 de dezembro de 2019, com base na composição acionária da Companhia daquela data, sendo que o 
pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2020, conforme vier a ser oportunamente deliberado. Após o des-
taque dos Juros sobre o Capital Próprio, restou o saldo de R$ 63.311.067,51 (sessenta e três milhões, trezentos e 
onze mil, sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) em Reserva de Retenção de Lucros;  b) Que o “Prejuízo 
do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de 
R$ 94.372.115,49 (noventa e quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e quinze reais e quarenta e nove 
centavos), seja parcialmente absorvido pelo: b.1) Saldo de Reserva Legal, no montante de R$ 8.832.879,54 (oito 
milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e reais e cinquenta e quatro centavos); b.2) Saldo de 
Reserva Estatutária, no montante de R$ 883.287,95 (oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais 
e noventa e cinco centavos); b.3) Saldo de Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R$ 63.311.067,51 (ses-
senta e três milhões, trezentos e onze mil, sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos); e b.4) Após as desti-
nações acima, restou saldo de “Prejuízos Acumulados”, no montante de R$ 21.344.880,49 (vinte e um milhões, tre-
zentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). 7.5. A reeleição dos seguin-
tes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: (1) LEONARDO COUTO VIANNA, bra-
sileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 
156.835.756-72; (2) EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, enge-
nheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
103.264.958-51; e (3) WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR, norte americano, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 170.070.048-06; todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° An-
dar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, com mandato de 02 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária em 2022 e, permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, a serem 
eleitos na referida Assembleia; Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram terem conheci-
mento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estarem incursos em quaiquer dos 
crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declarações 
de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 7.5.1. A reeleição do Sr. 
LEONARDO COUTO VIANNA, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
7.6. A verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais gratifi cações, seguridade social e benefícios que 
sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo 
que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais e de FGTS que forem devidos, fi can-
do a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, a con-
cessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exer-
cício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, 
vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual, conforme Termos 
de Renúncia à Remuneração assinados nesta data; e 7.7. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Compa-
nhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 28 do Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é 
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previs-
to no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São 
Paulo/SP, 16 de abril de 2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secre-
tário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Eduardo de Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em In-
fraestrutura e Serviços, pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado 
no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 08, às folhas 17 a 20. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa 
- Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 195.264/20-4 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AEM Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.403/0001-89 – NIRE 35.300.191.013

Ata de Reunião dos Membros do Conselho de Administração, realizada em 24 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 24 de abril de 2020, às 9h30, na sede social, Rua Amauri nº 255 – 16º andar, sala B, Capital 
de São Paulo. 2. Presença: Totalidade dos Membros do Conselho de Administração. 3. Mesa Dirigente: Antonio Ermírio 
de Moraes Filho, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 4. Deliberações: a) Em conformidade com o 
disposto no Artigo 15 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidem reeleger, por 
unanimidade, para compor a sua Diretoria, com mandato até 24.04.2022, o Sr. Luis Ermirio de Moraes, brasileiro, casado 
sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.347.232-SSP/SP, CPF.MF. nº 
051.558.168-23 e eleger, para igual período, o Sr. Rubens Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, portador da cédula de identidade RG. nº 14.781.058-9-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 154.303.818-29, 
ambos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º andar, Itaim Bibi, CEP: 01448-000. b) 
Deixa de ser reeleito o Sr. Ademar Marra, o qual havia sido eleito em ata de Reunião do Conselho de Administração de 25 
de abril de 2018, com mandato até 25 de abril de 2020. Foram externados votos de agradecimento pelo seu desempenho no 
período em que atuou como membro da Diretoria da Companhia. c) Os Diretores ora eleito e reeleito declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade, conforme documento arquivado na sede da companhia. 5. Observações Finais: Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Sergio Thiago 
da Gama Giestas, Secretário; Antonio Ermirio de Moraes Filho, Presidente; Luis Ermirio de Moraes, Vice-Presidente; 
Rubens Ermirio de Moraes e André Ermirio de Moraes Macedo, Conselheiros. A presente transcrição é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 193.017/20-9 em 01/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1022313-68.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc.. FAZ 

SABER a(o) ANDREAS CHRISTIAN NORBERT MAYER-LOOS, CPF 180.466.828-10,  que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento COMUM CÍVEL por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a cobrança de R$ 
6.455,01 (abril/2019), referente ao inadimplemento das mensalidades relativas aos serviços educacionais prestados a sua 
filha durante o ano letivo de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020. 
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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 20DIAS.PROCESSO Nº 
1095423-68.2017.8.26.0100 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(o) MIGUEL MINANA SEGURA, LAU-
RINDA FREIRE RODRIGUES E MARIA CEREJO FREIRE 
que Condomínio Edifício Itajaí, ajuizou Interpelação Judicial, 
visando compelir os proprietários do Edifício Alfredo a 
solucionarem os problemas de infiltração e indenizar o 
condomínio autor, sob pena de multa diária e das demais 
medidas cabíveis. Estando em termos, foi determinada a 
sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para oferecer defesa no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.                         [23,24] 

Santo Alphege Participações S/A
CNPJ/MF nº 12.125.313/0001-55

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores em Reais com centavos eliminados)
Balanços Patrimoniais

Ativo 2019 2018
Circulante 4.731.818 4.171.321
Caixa e equivalentes de caixa 3.203.453 3.710.080
Impostos a recuperar 407.000 103.497
Outros créditos 1.121.365 357.743
Não circulante 161.879.176 151.410.696
Partes relacionadas 21.798.496 21.237.727
Investimentos 140.080.681 130.172.969
Total do ativo 166.610.994 155.582.017
Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 7.477.444 6.457.335
Impostos a recolher 1.685.629 2.353.794
Outras contas a pagar 11.815 3.558.889
Credores diversos 5.780.000 544.652
Não circulante 1.207.568 3.104.864
Impostos parcelados 927.071 1.051.639
Partes relacionadas 280.497 2.053.225
Patrimônio líquido 157.925.982 146.019.818
Capital social 75.283.674 75.283.674
Reserva de lucros 82.642.308 70.736.144
Total passivo e patrimônio líquido 166.610.994 155.582.017

Demonstrações de Resultados
Outras receitas/(despesas) operacionais 2019 2018
Resultado da equivalência patrimonial 11.089.839 21.319.353
Outras receitas operacionais - -
Administrativas e gerais (1.319.728) (1.483.690)
Resultado antes das receitas (despesas) 
  financeiras líquidas e impostos 9.770.111 19.835.663
Receitas financeiras 6.209.820 6.613.386
Despesas financeiras (4.497.225) (240.456)
Financeiras líquidas 1.712.595 6.372.930
Resultado antes dos impostos 11.482.706 26.208.593
Imposto de renda e contribuição social (109.575) (1.651.942)
Lucro líquido do exercício 11.373.131 24.556.652

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Atividades operacionais 2019 2018
Resultado do exercício 11.373.131 24.556.652
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Resultado da equivalência patrimonial (11.089.839) (21.319.353)
Subtotal 283.292 3.237.298
Variações no ativo: Impostos a recuperar 
  (Circulante e não circulante) (303.502) -
Créditos com pessoas ligadas (Não circulante) (560.769) (11.578.551)
Outos créditos (763.622) (53.545)
Subtotal (1.627.893) (11.632.096)
Variações no passivo: Impostos e contribuições 
  a recolher (Circulante e não circulante) (792.733) 1.023.601
Outras contas a pagar (Circulante) 1.688.274 (85)
Subtotal 895.541 1.023.516
Total das atividades operacionais (449.060) (7.371.282)
Atividades de financiamento
Débitos com pessoas ligadas (1.772.728) 2.053.225
Lucros distribuídos recebidos 1.182.127 6.134.128
Reversão de dividendos não reclamados 330.730 -
Ajuste de exercícios anteriores 202.304 -
Total das atividades de financiamento (57.567) 8.187.353
Total dos efeitos no caixa (506.627) 816.071
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 3.710.080 2.894.009
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 3.203.453 3.710.080
Variação no caixa (506.627) 816.071

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros a realizar

Total reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 75.283.674 2.767.735 43.411.757 46.179.492 - 121.463.166
Lucro líquido do exercício - - - - 24.556.652 24.556.652
Destinações do lucro:
- Reserva legal - 1.227.833 - 1.227.833 (1.227.833) -
- Distribuição de lucros - - - - - -
- Reserva lucros a realizar - - 23.328.819 23.328.819 (23.328.819) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 75.283.674 3.995.568 66.740.576 70.736.144 - 146.019.818
Lucro líquido do exercício - - - - 11.373.131 11.373.131
Destinações do lucro:
- Ajuste de exercícios anteriores - - 202.304 330.730 - 533.034
- Reserva legal - 568.657 - 568.657 (568.657) -
- Reserva lucros a realizar - - 10.804.474 10.804.474 (10.804.474) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 75.283.674 4.564.225 77.747.354 82.440.005 - 157.925.983

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Santo Alphege Participações S/A tem sua 
sede no município de Barueri/SP. A Companhia tem por objetivo social a 
participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos lucros 
de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionistas, 
sócia ou quotistas ou titulares de debêntures. 2. Apresentação das de-
monstrações contábeis e principais práticas contábeis: 2.1. Apresenta-
ção das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis de fo-
ram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária, em consonância com os Pronuncia-
mentos e Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e resoluções da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela 
Diretoria da Companhia em 30 de abril de 2020. 2.2. Principais práticas 
contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas na elabora-
ção dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 2.2.1. Caixa 
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro 
em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez 
e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta 
garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos 
no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes 
de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. 2.2.2. Instrumen-
tos financeiros: Classificação e mensuração - A Companhia classifica 
seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o venci-
mento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para 
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a 
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Com-
panhia não efetua operações com derivativos. Ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo através do resultado - Os ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo através do resultado são ativos financeiros mantidos 
para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classifica-
dos como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através 
do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado 
financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha 
sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações 
são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida opera-
ção. Ativos mantidos até o vencimento - São basicamente os ativos finan-
ceiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por 
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serem cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros 
são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manuten-
ção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do 
exercício. Valor justo: A Companhia avalia, na data do balanço, se há evi-
dência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (‘impairment’). Se 
houver alguma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, 
a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisi-
ção e o valor justo atual, menos qualquer perda por ‘impairment’ desse ativo 
financeiro previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e 
reconhecida na demonstração do resultado. 2.2.3. Redução ao valor recu-
perável de ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos 
intangíveis são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas 
não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando 
este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. 
Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor con-
tábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os 
ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos 
de caixa identificáveis separadamente. 2.2.4. Provisões: As provisões são 
reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimati-
va confiável do valor possa ser feita. 2.2.5. Passivo circulante e não circu-
lante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corres-
pondentes encargos, variações monetárias e / ou cambiais incorridas até a 
data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não 
circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada con-
tra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo.

3. Investimentos 2019 2018
Maringá Ferro-Liga S/A 140.080.681 130.172.969

140.080.681 130.172.969
Capital social 195.992.000 155.000.000
Ações possuídas 41.946.846 41.946.846
% participação 34,77% 34,77%
Patrimônio líquido ajustado em 31/12/2019
  e 31/12/2018 402.878.000 374.383.000
Investimento equivalente 140.080.681 130.172.969
Ajuste equivalência patrimonial 11.089.839 21.319.353
Lucro líquido 57.153.000 82.213.000
4. Capital social: O capital social é de R$ 75.283.674, representado por
7.528.367.391 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 5. Contin-
gências e compromissos assumidos: As declarações de renda dos últi-
mos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades
fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revisão e
aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.
6. Transações entre partes relacionadas
Parte relacionada 2019 2018
Ativo não circulante: Usina Morretes 4.566.728 4.728.566

Siol SP 15.103.250 11.357.528
Siol Goiás 2.128.518 5.151.633
Total 21.798.496  21.237.727

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 16.04.2020
Data, Hora e Local: 16.04.2020, 10h30, na sede da Companhia de Participações em Concessões (“Companhia”), 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP. Presença: Pre-
sente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e dis-
cussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do arti-
go 17 e artigos 22 e 23, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos seguintes membros 
da Diretoria da Companhia, os Senhores: (1) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 
nº 4.358.259-X – SSP/SP e CPF/MF sob nº 103.264.958-51, ao cargo de Diretor Presidente; e (2) Marcio Yassuhi-
ro Iha, brasileiro, engenheiro, casado, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº. 153.066.718-61, para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação específi ca; ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 5º andar, CEP 04551-065, São Paulo/SP, para o mandato de 02 anos, ou seja, até a primeira Reunião do 
Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos 
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam sua no-
meação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alte-
rações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os im-
peçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento a serem 
arquivados na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des-
ta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e le-
vada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 16.04.2020. Assinaturas: Eduardo de Tole-
do, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Conselheiros: Leonardo Couto Vianna; Eduardo de To-
ledo; e Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de Re-
união do Conselho de Administração nº. 05, às folhas 06 a 07. Eduardo de Toledo -Presidente da Mesa -Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JU-
CESP nº 195.265/20-8 em 04.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Revita Engenharia S.A. - CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 20.02.2020

Data, Hora, Local: 20.02.2020, às 09hs, na sede, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 1, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: 
Carlos Alberto Nunes Bezerra. Deliberações Aprovadas: Reeleger os atuais membros da Diretoria, para um novo pra-
zo de mandato de 02 anos, contados a partir desta data: (i) Diretor sem designação específi ca - Anrafel Vargas 
Pereira da Silva, engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP/SP, CPF/ME nº 161.481.318-38; e (ii) Diretor sem designação 
específi ca - Carlos Alberto Nunes Bezerra, economista, RG nº 11.872.528-2 SSP/SP, CPF/ME nº 054.776.088-46; (iii) 
Diretor sem designação específi ca - Domênico Barreto Granata, engenheiro civil, RG nº MG8299828/SSP, CPF/
ME nº 013.014.936-51; e (iv) Diretor sem designação específi ca - Ângelo Teixeira de Castro Carvalho, engenhei-
ro civil, RG nº 05760995-03 SSP/BA, CPF/ME nº 949.174.935-87, todos brasileiros, casados e com endereço em São Pau-
lo/SP e declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
20.02.2020. Mesa: Presidente - Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário - Carlos Alberto Nunes Bezerra. Acionistas 
presentes: Solví Participações S.A., por Celso Pedroso e Patrícia Bicudo Barbosa e Servy Participações S.A., por Lucas 
Quintas Radel e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Diretores reeleitos sem designação específi ca: 
Carlos Alberto Nunes Bezerra; Anrafel Vargas Pereira da Silva; Domênico Barreto Granata; Ângelo Teixeira de Castro Car-
valho. JUCESP 196.696/20-3 em 10.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hejoassu Administração S.A.
CNPJ/MF nº 61.194.148/0001-07 – NIRE 35.300.192.559

Ata de Reunião dos Membros do Conselho de Administração, 
realizada em 24 de abril de 2020

1. Data, Horário e Local: Dia 24 de abril de 2020, às 09:00h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, conjunto A, 
Capital de São Paulo. 2. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa Dirigente: Clovis 
Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia. 5. Deliberações: a) Em conformidade com o artigo 15 do 
Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidem, por unanimidade de votos, reeleger 
para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até 29 de abril de 2022, os Srs. Clovis Ermirio de Moraes 
Scripilliti, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 5.584.184 SSP/SP e do CPF/MF nº 023.290.828-19, José Ermirio de Moraes Neto, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.432.222-SSP/SP, CPF.MF. nº 817.568.288-49 
e José Luiz Gimenes Caiafa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula 
de Identidade nº 6.059.054-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.062.678-85, todos com endereço comercial nesta 
Capital, na Rua Amauri, nº 255, 14º, 16º e 11º andar, respectivamente. b) Os Diretores, ora reeleitos firmam, na presente 
data, os respectivos termos de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme documento arquivado 
na sede da companhia. 5. Observações Finais: Nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Secretário. Assinaturas: Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Clovis Ermirio 
de Moraes Scripilliti, Presidente do Conselho de Administração; José Ermirio de Moraes, Vice-Presidente do Conselho 
de Administração, Fabio Ermirio de Moraes, Luis Ermirio de Moraes, Ricardo Ermirio de Moraes, André Ermirio de 
Moraes Macedo, Antonio Ermirio de Moraes Filho, Helena Scripilliti Ferreira Velloso, José Ermirio de Moraes Neto, 
José Roberto Ermirio de Moraes Filho, Marcelo de Moraes Vicintin e Regina Helena Scripilliti Velloso, Conselheiros. 
A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2020. Sergio Thiago da Gama 
Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 193.192/20-2 em 01/06/2020. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)
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DENILSON DA SILVA ROCHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CLEMENTE ROCHA E DE ILZA BERNARDINO DA SILVA. FABIANA DE OLIVEIRA
NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CONSULTORA DE VENDAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ENOCK PEREIRA DO NASCIMENTO E DE ENEURIDES DE OLIVEIRA
NASCIMENTO.

DEEKENSLEY ROSALVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM REPUBLICA
DO HAITI NO DIA (12/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LADUNE BRENOR E DE JEAN TALES ROSALVA. ESTHER VANGINE, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM HAITI NO DIA (14/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PATRICK VANGINE E DE MARIE CLAUDETTE
MERCILUS.

JAIME SANTIAGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (16/05/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE SEBASTIÃO SANTIAGO E DE SANTINA MARIA SANTIAGO. JOSILENE DA SILVA CASTRO, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PRENDAS DOMÉSTICAS, NASCIDA EM BAYEUX, PB NO DIA (04/03/
1977), RESIDENTE E DOMICILIADA MAUÁ, SP, FILHA DE EVERALDO MENDES DE CASTRO E DE
JOSÉLIA DA SILVA CASTRO.

ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COORDENADORA
DE LOGÍSTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVO SIMÃO PEREIRA E DE MARLENE ALVES DOS
SANTOS. THAIS SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (07/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JAIR FERNANDES PEREIRA E DE MARIA ANDREA SOTERO DA SILVA.

FILIPE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (03/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE TERESINHA FRANCISCA CARNEIRO. MONICA GONÇALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/07/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE GONÇALVES
DA SILVA E DE ANUNCIADA MARIA DA SILVA.

PEDRO DE ARAUJO MATOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM ITABUNA, BA NO DIA (30/09/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILDÁSIO DA SILVA MATOS E DE MARIA JOSÉ ARAUJO. NAIANE BORGES
DA ROSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ANANINDEUA, PA NO
DIA (02/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
OSVALDO BORGES DA ROSA E DE JACIRA FARO DA ROSA.

OCÉLIO BENTO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO EM
DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU, CE NO DIA (30/06/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ABDORAL BENTO DA SILVA E DE MARIA VILANIR DA
SILVA. MARIA GORETE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AJUDANTE DE COZINHA,
NASCIDA EM VÁRZEA ALEGRE, CE NO DIA (13/11/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO FIRMINO DA SILVA E DE ANTONIA MARIA DA
SILVA.

VALDO MARTINS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FRENTISTA, NASCIDO EM
PARÁ DE MINAS, MG NO DIA (10/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E DE SUELY MADALENA MARIANO. MARINA
FELICIO TEIXEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (31/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA E DE MARIA ELIZABETH FELICIO TEIXEIRA.

RAIMUNDO NONATO RODRIGNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM, NASCIDO
EM MORADA NOVA, CE NO DIA (13/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIS BATISTA DE ALMEIDA E DE ANTONIA RODRIGNES DE ALMEIDA.
ROSELI TEIXEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JELSO TEIXEIRA DOS SANTOS E DE MARIA DA DORES
SILVA.

DANILO LEMES LAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COBRADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSE GERALDO DE LAIA E DE ROSEMARY ANTONIA LEMES LAIA. BEATRIZ MATTOS
DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (04/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
VALDIR DE LIMA E DE ELIENE APARECIDA SANTOS DE MATTOS LIMA.

EVANDRO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (21/04/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ GUIDO DE ALMEIDA E DE INÊS DE MORAIS ALMEIDA. ANA CRISTINA PAZ DE
MOURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/
09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDGAR
CAETANO DE MOURA E DE MARIA DO CARMO PAZ DE MOURA.

MAURILIO DE JESUS BRANDÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONTROLADOR DE
ACESSO, NASCIDO EM ÁGUAS FORMOSAS, MG NO DIA (17/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE PEREIRA BRANDÃO E DE EVA MARIA DE
JESUS. BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
RELACIONAMENTO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIANO FERREIRA DA SILVA E DE CLEONICE
PEREIRA DE SOUZA.

LEANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE
COZINHA, NASCIDO EM IBOTIRAMA, BA NO DIA (26/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALBERTINO VIEIRA DO NASCIMENTO E DE EZINEIDE
SANTOS MOREIRA. LIDIANA FARIAS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AJUDANTE DE CONFEITARIA, NASCIDA EM PILAR, AL  NO DIA O (10/08/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS
E DE ANA LUCIA FARIAS DOS SANTOS.

VITORIO FORTUNATO JÚNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTO BOY, NASCIDO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (27/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VITORIO FORTUNATO E DE LOURDES CARDOSO
FORTUNATO. JÉSSICA REGINA FREITAS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDREA FREITAS SILVA.

FILIPE DOS SANTOS PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO EM
SALVADOR, BA NO DIA (19/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MARIO PEREIRA E DE GILDEILCE DOS SANTOS PEREIRA. LUISA ALVES DA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM LAURO
DE FREITAS, BA NO DIA (27/12/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LUIS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS TITO.

EDVAN PEREIRA DE FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDO EM IAÇU, BA NO DIA (20/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDA PEREIRA DE FRANÇA. DANIELA PURCINO NASCIMENTO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NASCIDA EM
DIADEMA, SP NO DIA (19/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALDO LIMA NASCIMENTO E DE MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO PURCINO.

HUMBERTO WENDEL DE SOUZA BARRETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO DE ARAUJO BARRETO E DE LUCIA FERREIRA
DE SOUZA. PALOMA GOMES FRANCISCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MONITORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA JOSÉ GOMES FRANCISCO.

JOSE SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO NOTURNO, NASCIDO
EM RIO REAL, BA NO DIA (04/10/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PORFIRIO ALVES DA SILVA E DE ISABEL FELIX DOS SANTOS. GISELE PEREIRA
CORAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE JURÍDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSE APAREECIDO DOS SANTOS CORAL E DE ILDA PEREIRA.

MARCOS ALVES CARDOSO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
FREI GASPAR, MG NO DIA (13/07/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FELINTO ALVES DE OLIVEIRA E DE MARIA JUDITE CARDOSO. NATÁLIA
GLEICE CARDOSO FARIA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA
EM GOVERNADOR VALADARES, MG NO DIA (08/11/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE NIVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO E DE BENVINDA
FARIA NASCIMENTO.

BRUNO DE SOUZA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE COZINHA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/06/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE DE PAULA SANTOS E DE ELAINE APARECIDA DE
SOUZA. JAQUELINE MARCHIONI DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CAMAREIRA,
NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (20/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CICERO FERREIRA DA SILVA E DE ADRIANA MARCHIONI.

THIAGO DE OLIVEIRA E SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CICERO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA E DE AMARA DA SILVA SANTOS
E SILVA. RENATA DE PAULA RAMOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/07/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RENATO DE PAULA RAMOS E DE MARIA DE LOURDES PAULA RAMOS.

FLAVIO FERREIRA PORTELA TRIGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSTRUT OR DE
ACADEMIA, NASCIDO EM PARIQUERA-AÇU, SP NO DIA (20/01/1975), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROSALINO ANASTACIO TRIGO E DE MARIA DA
GLORIA FERREIRA PORTELA. CRISLAINE DE JESUS FREIRE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILBERTO CUPERTINO FREIRE E DE VALDICE BELA DE
JESUS.

ADALÍCIO LIMA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO EM
BOA VISTA DO TUPIM, BA NO DIA (05/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DE JESUS DE OLIVEIRA E DE VALDOMIRA ALVES DE LIMA. ROSE
NASCIMENTO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (18/02/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ARLEY GOMES DA SILVA E DE DEONILZA NASCIMENT O DA SILVA.

ED CARLOS LUCENA DE MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CANDIDO DE MACEDO E DE VALDETE ODETE LUCENA DE MACEDO.
CLAUDIA DUTRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (31/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA RISOLETE BATISTA DUTRA.

CLAUDIO CESAR DE JESUS PINTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PREPARADOR DE
CARROS, NASCIDO EM TEOFILO OTONI, MG NO DIA (03/07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL PAULO PINTO E DE CLARA DE JESUS
PINTO. SIMONE ALESSANDRA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/12/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA E DE ROSA REGINA
BARSOTTI DE SOUZA.

ANA PAULA SILVA RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PAULO RIBEIRO E DE TEREZA MARIA DA SILVA RIBEIRO. LANA CAROLINE
SANTANA MATOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (21/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ EDENILSOM MATOS E DE ANA MARIA SANTANA.

ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE ESPORTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO RODRIGUES E DE THERESINHA FIDELIS
RODRIGUES. ALESSANDRA GOMES VALENTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA  NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ONOFRE EUZEBIO VALENTE E DE MARIA GOMES
VALENTE.

MARCO AURÉLIO VASCONCELOS SILVA PAES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NILTON ALFREDO DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA
VASCONCELOS SILVA. PRISCILLA AMARAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROBERTO AMARAL E DE CARMEN AMARAL.
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CRISTIANE ALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATRIZ, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ZILDA ALVES DE SOUZA. ANA CRISTINA GELIO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
FOTOGRAFA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA
OSASCO, SP, FILHA DE LIBERIO GELIO E DE MARIA DE LOURDES LUCIANO GELIO.

ICARO BRUNO DE LIMA NUNES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
JURIDICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/09/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ NUNES DA SILVA E DE GILSONETE LEITE DE LIMA.
BRUNA RODRIGUES BRANDÃO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP  NO DIA (27/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA GUARULHOS, SP, FILHA DE
WALTER ROBERTO BRANDÃO E DE MEIRE JANUARIO RODRIGUES BRANDÃO.

LUIS MAURO MOURA BRUDER SERAFIM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MAURO SERAFIM E DE LUCIDALVA MOURA BRUDER
SERAFIM. RENATA ROSITO ZÁCCARO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/12/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO NUNES FILHO E DE LIGIA MARIA ROSITO NUNES.

GUILHERME FRANCO DE ARRUDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCIO BORGES FRANCO DE ARRUDA E DE DIRCE SUELI DA SILVA
RODRIGUES DE ARRUDA. DAYANE DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO PEDRO DA SILVA E DE JANETE DA
SILVA.

FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/09/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO ALVES DOS SANTOS E DE CONCEIÇÃO GONÇALVES RODRIGUES
DOS SANTOS. EMILY KELLY BOLDRIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOMÉDICA,
NASCIDA EM PORTO FERREIRA, SP NO DIA (02/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANGELA MARIA BOLDRIN.

GABRIEL OLIVEIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (28/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAO JOSE DA SILVA E DE NIVIA OLIVEIRA DOS
SANTOS. MIKAELY BARBOSA ARAUJO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM QUEIMADAS, BA NO DIA (03/09/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MIGUEL FERREIRA DA SILVA E
DE ALDINEIDE BARBOSA ARAUJO.

DANTE LEONEL SOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE PONTE ROLANTE,
NASCIDO EM ARGENTINA NO DIA (03/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE RAUL SOSA E DE MIGUELINA ANTONIA URBANOVICH. THAÍS
APARECIDA RODRIGUES RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE EDUARDO RAMOS E DE ANTONIA
RODRIGUES DE LIMA.

NUNO MIGUEL FERREIRA  BÁRTOLO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM FREGUESIA DE TAMENGOS, CONCELHO DE ANADIA, DISTRITO DE AVEIRO,
PORTUGAL NO DIA (24/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AMILCAR FERNANDES BÁRTOLO E DE MARIA EDITE DOS SANTOS FERREIRA
BÁRTOLO. RENATA CRISTINE TOGNETE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA,
NASCIDA EM OSASCO, SP NO DIA (10/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MILTON ROBERTO TOGNETE E DE WANDA ELISABETH TOGNETE.

DAVID ALVES DOS SANTOS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNILEIRO, NASCIDO EM
ITUIUTABA, MG NO DIA (21/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS E DE GILVANIA ALVES DOS SANTOS.
KELLY BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (27/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ALUIZIO BABROSA DA SILVA E DE FRANCISCA MARIA SANTOS DA SILVA.

BRUNO ORSI MORETTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE
COMERCIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO MACIR MORETT O E DE MARIA EMILIA
ORSI MORETTO. TAINA YARA DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (24/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO DA SILVA ALMEIDA E DE MARIA APARECIDA DE
ALMEIDA.

DAVI ALVES DOS REIS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONFERENTE, NASCIDO EM
UMUARAMA, BA NO DIA (01/01/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO GUARULHOS, SP, FILHO DE
BENEDITO ALVES DOS REIS E DE MAURA BATISTA DOS REIS. MIRALVA OLIVEIRA DE MELO SILVA,
ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA EM ENTRE RIOS, BA NO
DIA (17/07/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
CRISTOVAM BIRAGA DOS SANTOS E DE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

BRENO PEREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/06/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE BENDITO BENTO DA SILVA E DE CLEA PEREIRA BRITO.
AMANDA MERCÊS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
ARACI, BA NO DIA (25/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS E DE EDVANIA LIMA DAS MÊRCES.

EMERSON FERREIRA AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE QUALIDADE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO ANTONIO DE AZEVEDO E DE MARGARIDA
MARIA FERREIRA. ANDRESSA DUARTE SALVADOR DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO JORNALISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIS FELIPE SALVADOR DOS
SANTOS E DE MARIDALVA DOMINGOS DUARTE DOS SANTOS.

RAILTON CASTRO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO, NASCIDO EM
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, BA NO DIA (15/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RUBENS DE SOUZA NETO E DE MARIA HELENA ABREU
DE CASTRO SOUZA. MARINA DOMINGUES GUERREIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (03/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE EDSON GUERREIRO E DE IARA DOMINGUES
GUERREIRO.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

A PROMAX Produtos Máximos S/A Indústria e Comércio é uma empresa sólida com 66 anos de atividade no mercado de Lubrificantes e Aditivos e em 2019, sob o comando do seu Presidente, Ricardo Halasz Galvão, e seus 
Diretores Executivos, Roberta Halasz Galvão e Marcelo Escarabajal, promoveram mudanças profundas na Gestão da Empresa. O foco principal destas mudanças foram: Geração de Caixa através de uma  Administração rigorosa de 
seu endividamento e redução significativa de seus gastos; Reestruturação de sua Área Comercial, resultando no crescimento sólido de suas vendas – 13% - observado através de seu Faturamento Bruto que, em 2018, era de R$ 174 
Milhões e passou  a R$ 197 Milhões em 2019. Em paralelo, manteve os Investimentos na Área de Tecnologia da Informação, dando andamento na substituição de seu antigo ERP, cuja implementação definitiva se deu em janeiro de 
2020. Investiu também em novas Tecnologias, principalmente na área Comercial, propiciando maior integração e agilidade nas negociações, Incentivo de Vendas junto aos nossos principais parceiros, Mídias Sociais, etc... O objetivo 
para 2020 é dar continuidade nessas medidas, visando maior participação no Mercado e assegurar a Rentabilidade de suas Operações através de Negociações com seus principais Fornecedores e Clientes, através da prática de 
uma Política de Preços equilibrada. Infelizmente este planejamento está sendo duramente afetado pela pandemia do Covid19 que assola diversos países, paralisando a Economia como um todo e trazendo diversos obstáculos ao 
crescimento das Indústrias em geral. A PROMAX se organiza para retomar seu crescimento tão logo a situação esteja sob controle. Em cumprimento às determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas as 
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados Acionistas, Fornecedores, Clientes 
e Instituições Financeiras para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, Junho de 2020.  A ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa – MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade denomina-se PROMAX 
PRODUTOS MÁXIMOS S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com sede, foro 
e administração à Rua Promax n° 1 – Distrito de Jordanésia, no Município 
de Cajamar. Tem por objeto: a produção, o comércio, a distribuição, a 
importação e exportação de produtos químicos, graxas, detergentes, 
lubrificantes, preservativos contra a oxidação e deterioração de material, 
velas de ignição, autopeças em geral, aparelhos e instrumentos de 
medição, sinalização, alarme, controle de poluição, proteção e segurança; 
a industrialização de produtos sob encomenda; o comércio atacadista de 
lubrificantes; o armazenamento de produtos de terceiros; a locação de 
armazém e/ou de espaço para estocagem de mercadoria de terceiros; a 
prestação de serviços a veículos, tais como lavagem, lubrificação e outros 
inerentes a tal atividade; a exploração de qualquer produto através de lojas 
(shop); a exploração do ramo de restaurante industrial. As Demonstrações 
Contábeis incluem o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, 
das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 e suas correspondentes notas 
explicativas. A autorização para a conclusão das Demonstrações Contábeis 
foi dada pela Diretoria em 31/03/2020. 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS - 2.1. Base de Preparação- As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
a Lei das Sociedades Anônimas e com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil que compreendem os Pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, que estão em consonância com as normas 
internacionais de contabilidade, bem como a legislação fiscal e tributária. 
Estão sendo divulgadas de forma comparativa as do exercício anterior. As 
principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir, as quais vêm sendo aplicadas de 
modo consistente e uniforme em todos os exercícios apresentados. 2.2. 
Estimativas Contábeis - Na elaboração das Demonstrações Contábeis 
é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos 
e outras transações em razão de eventuais variações, conforme CPC 23. 
As Demonstrações Contábeis da Empresa incluem, portanto, estimativas 
necessárias referentes às provisões, créditos a receber e outras similares. 
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 
2.3. Caixa e Equivalentes de Caixa - Inclui o caixa e os depósitos bancários 
a vista. 2.4. Contas a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a receber de clientes pela industrialização de 
produtos no decurso normal das atividades. 2.5. Imobilizado - Os bens do 
imobilizado estão mensurados pelo seu custo histórico, menos os encargos 
de depreciação. A depreciação é calculada usando o método linear durante 
a vida estimada dos bens. Os valores residuais e a vida Útil dos ativos são 
revisados e ajustados, no fim de cada exercício. 2.6. Avaliação do Valor 
Recuperável de Ativos (Teste de “Impairment”) - A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituído ajuste no valor contábil. 
2.7. Fornecedores e Contas a Pagar - São obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, classificadas como Passivo Circulante, pois o vencimento é devido 
no período de até um ano. 2.8. Férias e Encargos - Foram calculadas com 
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e 
incluem os encargos sociais incidentes. 2.9. Impostos e Contribuições 
a Recolher - Referem-se às retenções de contribuições e impostos na 
folha de pagamento e sobre pagamentos de serviços a pessoas físicas e 
jurídicas, cujo vencimento ocorrerá em até 12 meses. 2.10. Instrumentos 
Financeiros - Os instrumentos financeiros utilizados pela Entidade 
restringem-se às aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber e 
fornecedores, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são 
administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, a 
rentabilidade e a minimização de riscos. A Entidade não efetuou aplicações 
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos. 
A Sociedade apresenta em seu Balanço Patrimonial ativos e passivos 
financeiros, caracterizados como Instrumentos Financeiros, conforme 
descrito na Instrução CVM nº 235/95. Os passivos financeiros em aberto na 
Empresa em 31 de dezembro de 2016 não são objetos de negociação no 
mercado financeiro. Não é aplicável, portanto, a comparação dos saldos dos 
instrumentos financeiros da Companhia com os correspondentes valores 
de mercado. Na data de encerramento das Demonstrações Contábeis, a 
Empresa não possuía operações com derivativos. 2.11. Provisões para 
Contingências - A empresa efetua o reconhecimento de provisões para 
ações judiciais (trabalhista, civil e impostos) quando há uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados e seja 
provável a saída de recursos necessária para liquidar a obrigação, bem 
como o valor tiver sido estimado com segurança. 2.12. Reconhecimento 
da Receita - A receita Operacional Bruta inclui a prestação de serviços, 
sendo registrada no mês em que os serviços são prestados. Uma receita 
não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. A 
receita é apresentada liquida dos abatimentos e descontos e da devolução 
de serviços. 2.13. Ajuste a Valor Presente (AVP) de Ativos e Passivos 
- A Empresa não pratica transações significativas a prazo com valores pré-
fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados 
nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos 
respectivos valores presentes. 2.14. Seguros - Para atender medidas 
preventivas adotadas permanentemente, a Instituição efetua contratações 
de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais 
sinistros. 3. CLIENTES - A Empresa manteve, no decorrer do exercício de 
2019, Faturamento médio em torno de R$ 16 milhões, ou seja, 13% superior 
em relação ao exercício anterior. O Prazo Médio de Recebimento manteve-
se em 35 dias com relação ao exercício de 2018. 4. OUTROS CRÉDITOS - 
Sua composição é a seguinte:

Descrição 2019 2018
Títulos a Receber (a) 70 70
Adiantamentos (b) 505 1.063
Outros Créditos a Receber 156 160
TOTAL 731 1.293

(a) Títulos a Receber da empresa distribuidora de nossos produtos, MC 
Ramalho. Existe um acordo de parcelamento que vem sendo cumprido 
regularmente. (b) Os Adiantamentos referem-se a Adiantamento a 
Fornecedores e Funcionários (Adiantamento de Férias e Salários). 5. 
ESTOQUES - Sua composição é a seguinte:

Descrição 2019 2018
Produtos Acabados 5.203 4.237
Produtos em Elaboração 161 165
Matéria Prima (a) 3.638 2.595
Material de Embalagem 1.700 1.360
Material de Propaganda 152 269
Material para Revenda 753 950
Material para Consumo 32 56
(-) Provisão p/ Perdas c/Estoques (b) 0 (238)
TOTAL 11.639 9.394
(a) O aumento nos estoques, em Produtos Acabados/Matéria Prima/
Embalagem, se fez necessário visando atender demandas de faturamento 
em início de mês. (b) A Provisão de Perdas em 2018 se refere, basicamente, 
a alguns Materiais adquiridos para Revenda e que se encontram obsoletos 
diante de novas tecnologias. A baixa efetiva ocorreu no exercício de 2019. 6. 
INVESTIMENTOS - O valor de R$ 52.401 mil compreende: a) Aquisição de 
Precatórios e Creditórios adquiridos durante os exercícios de 2015 a 2019 
no valor de R$ 52.131 mil, que foram reconhecidos pelos valores de face. A 
empresa optou por esta forma de investimento, com a finalidade de liquidação 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), com base no Artigo 70 do Regulamento do ICMS de 
São Paulo (RICMS/00), C/C Resolução nº 115, de 29/06/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça e parágrafos 9 e 10 do Artigo 100 da Constituição 
Federal. Para tal, foram protocolados requerimentos junto ao SEFAZ SP de 
Fevereiro a Junho e Agosto/2015. A partir de Setembro/2015, houve uma 
mudança no procedimento, isto é, os valores compensados foram inseridos 
diretamente na apuração do ICMS e declarados na EFD ICMS/IPI/PIS/
COFINS e GIA. Porém, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
(SEFAZ SP) e RFB ainda não se manifestaram quanto aos requerimentos 
e o procedimento de inserção dos valores de precatórios diretamente na 
apuração do imposto. b) Integra também o total de Investimentos, o valor 
de R$ 270 mil referente a aquisição de um Imóvel no munícipio do Guarujá, 
em 2018, e que não terá nenhum vínculo com suas operações. 7. ATIVO 
IMOBILIZADO - Sua composição é a seguinte:

Descrição 2019 2018
Propriedades Imobiliárias 23.555 23.580
Equipamentos Fabris 7.993 8.676
Equipamentos de Informática 1.005 2.301
Veículos / Aeronave 14.363 13.991
Bens de Uso Promocional 0 40
Bens de Uso Permanente 349 589
Imobilizações em curso 2.154 336
(-) Depreciação Acumulada (18.739) (19.452)
TOTAL 30.680 30.061
A Administração realizou a análise da recuperabilidade dos valores 
classificados no Imobilizado e concluiu que não há perda por “impairment” 
a ser considerada nesse exercício. 8. INTANGÍVEL - Refere-se à cessão 
de direitos adquiridos de ex–revendedor para atuação direta na região do 
Estado do Paraná e sua amortização ocorreu até 2008, conforme CPC 04. 
Em 2010, atendendo ao CPC PME, retomou-se a amortização resultando 
no saldo de R$ 90 em 2018 e que foi totalmente amortizado em 2019. 9. 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Descrição 2019 2018
Capital de Giro – Itaú 4.454 84
Capital de Giro – Brasil 0 2.077
Capital de Giro – Bradesco 8.785 2.806
Capital de Giro – Santander 1.607 8.558
Capital de Giro – Outros (a) 4.921 5.739
Emprést. Consig. Funcs /Dvrs 317 0
Leasing – Bradesco 123 353
Leasing – Santander 51 163
Financiam. (CDC) - Imobilizado 575 314
Financiamento de Compror 0 390
TOTAL 20.833 20.484
Curto Prazo 14.649 18.713
Longo Prazo 6.184 1.771
São empréstimos efetuados principalmente com capital de giro, financiados 
junto à Instituições Financeiras, além de financiamento de bens na forma de 
operação de Leasing, contabilizados de acordo com o CPC 06 e sistemas 
informatizados para utilização em suas operações. (a) Empréstimos com 
Partes Relacionadas. Vide nota 12 10. FORNECEDORES - A redução 
do saldo de Fornecedores reflete, principalmente, a redução no prazo de 
pagamento de algumas Matérias Primas que foram adquiridas a vista, em 
negociação por melhores preços. 11. IMPOSTOS A RECOLHER – CURTO 
PRAZO - O saldo de Impostos a Recolher está composto por:

Descrição 2019 2018
IPI / PIS / COFINS 483 517
ICMS e ICMS ST 1.993 1.544
Outros Impostos (Retidos na Fonte) 211 269
TOTAL 2.687 2.330
12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - A Empresa realizou 
transações no exercício com as seguintes partes relacionadas:

Empresa  
Transação

Saldo a 
Pagar

Movimentação Financeira
2019 2018

R. Galvão Participações 
Roberto Andrade Galvão

Financeira
Financeira

1.440
3.481

(818)
0

(901)
1.920

(a)Subtotal Financeira 4.921 (818) 1.019
R. Galvão Participações Locação 215 1.538 2.021
TOTAL 5.136 720 3.040
Transações com preços, prazos e condições normais e usuais de mercado. 

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - Há processos de natureza cível, 
trabalhistas e fiscais, cujos valores mensurados pelas Assessorias Jurídicas 
são:

Grau de Risco
Provável Possível Total
1.373.000 6.917.553 8.290.553(A)

*Resumo conforme carta dos advogados.

Descrição 2019
Provisão Contábil (Contas do Passivo) (B) 52.210.031
Contingência Trabalhista 1.373.000
Total Contabilidade 50.837.031
Resumo Carta dos Advogados (A) 8.290.553
Valor Provisionado a maior 42.546.478

(B): Impostos (Precatórios) 2019 2018
ICMS (a) 34.170 25.475
IPI (b) 7.162 5.661
PIS (b) 1.945 1.436
COFINS (b) 8.933 6.629
TOTAL 52.210 39.201

(a) O saldo do ICMS refere-se a valores a recolher apurados entre fev/15 a 
dez/19 compensados com créditos Precatórios (vide nota 6), cujos valores 
ainda não foram homologados pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo. (b) O saldo de IPI/PIS/COFINS refere-se a valores apurados 
entre mar/16 e dez/19 compensados com Precatórios (vide nota 6), 
cujos valores ainda não foram homologados pela RFB. 14. IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER – LONGO PRAZO

Descrição 2019 2018
INSS 1.893 1.787
TOTAL 1.893 1.787

O valor de INSS se refere a um processo por pagamento em duplicidade, 
que foi depositado judicialmente e vem sendo atualizado pela taxa SELIC. 
15. CAPITAL SOCIAL - Está representado por 27.000.000 Ações Ordinárias 
Nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 16. DESPESAS 
COMERCIAIS - As Despesas Comerciais englobam os seguintes principais 
gastos: Com Pessoal -R$ 8.051; Bonificações e Promoções R$ 1.501; 
Comissões s/ Vendas R$ 6.031; Fretes s/ Vendas R$ 4.692; Locação de 
Veículos e Escritórios Comercias R$ 1.056; Distratos Comerciais R$ 1.003; 
Frota (Combustível, Pedágio, Manutenção, etc.) R$ 1.526; Água, Energia 
Elétrica e Telefonia R$ 265; Serviços de Consultoria R$ 312, Depreciação 
R$ 248; Viagens, Refeições, etc... R$ 354; PDD R$ 554 e Outros Gastos 
diversos (Materiais, Seguros, Formação Profissional, etc.) R$ 425. 17. 
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS - Compreendem os seguintes 
gastos: Com Pessoal R$ 13.506; Patrocínio e Publicidade R$ 490; Locação 
(veículos e escritórios corporativos) R$ 1.331; Serviços de Consultoria 
Jurídica/Trabalhista R$ 5.916; Coleta de Óleo (Logística Reversa) R$ 
1.097; Manutenção Predial R$ 474; Depreciação/Amortização R$ 1.145; 
Contribuições/Taxas e Despesas Legais R$ 445; Softwares/Marcas 
Patentes R$ 431; Água, Energia Elétrica e Telefonia R$ 480, Gastos com 
Frota (manutenção/combustível/Pedágio/etc...) R$ 603, Material Consumo/
Assinaturas R$ 186; Viagens/Refeições/Confraternizações R$ 303, Multas 
Diversas/Despesas Indedutíveis R$ 909; Distratos R$ 84; Outros Gastos 
diversos (Doações, Formação Profissional, Seguros, Indenizações Judiciais, 
etc... R$ 471. 18. RECEITAS TRIBUTÁRIAS - Compreende créditos/débitos 
de PIS e COFINS do próprio exercício, no total de R$ 3.334 e outros 
impostos s/Remessas, no valor líquido de (R$ 105) totalizando R$ 3.229. 
19. OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS - O valor de R$ 6.850 está 
representado por: Reconhecimento do Deságio s/ Aquisição de Precatórios 
em 2019 no valor de R$ 7.557, Recuperações de Despesas Diversas R$ 
553, Despesas com Sucata (R$ 244) Reversão de Provisão Contingências 
Trabalhistas R$ (1.253) e Reversão Provisão Perda nos Estoques R$ 238. 
20. EVENTOS SUBSEQUENTES - PANDEMIA COVID-19. A Administração 
vem acompanhando os desdobramentos relacionados ao COVID19, 
observando com atenção as orientações das autoridades brasileiras. A 
Companhia adotou diversas medidas para preservar a saúde de seus 
colaboradores, fornecedores e parceiros, assim como a saúde do nosso 
negócio. A empresa enfrentou uma retração em seu Faturamento nos 
meses de Abril e início de Maio, porém vem se recuperando e retornando 
ao patamar anterior à pandemia. Até a data de autorização para conclusão 
destas demonstrações contábeis, por se tratar de uma situação atípica, 
não foram identificados impactos significativos nas atividades, bem como 
mudanças nos seus ativos e passivos em 31.12.2019. Com base nas 
informações disponíveis no momento, não é possível prever a extensão, 
severidade e duração dos possíveis impactos no futuro. PROMAX - 
PRODUTOS MÁXIMOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

 NOTA 2019 2018
CIRCULANTE 33.166 28.870
    Caixa e Equivalentes de Caixa 806 494
    Clientes 3 18.745 16.691
    Outros Créditos 4 731 1.293
    Estoques 5 11.639 9.394
    Despesas do Exercício Seguinte 1.245 998
NÃO CIRCULANTE 86.261 71.908
    Cauções e Depósitos Judiciais 1.957 1.919
    Despesas Financeiras a Amortizar 1.028 93
    Títulos a Receber 194 104
    Investimentos 6 52.401 39.641
    Imobilizado 7 30.680 30.061
    Intangível 8 - 90

  
TOTAL DO ATIVO  119.427 100.778

 NOTA 2019 2018
CIRCULANTE 33.783 38.703
  Empréstimos e Financiamentos 9 e 12 14.649 18.713
  Fornecedores 10 10.650 12.067
  Outras Obrigações 1.600 760
  Contribuições Sociais a Recolher 578 1.442
  Impostos a Pagar 11 2.687 2.330
  Faturamento para Entrega Futura - 1.020
  Provisão para Contingências 13 1.373 120
  Provisão para Férias 2.245 2.251
NÃO CIRCULANTE 61.529 44.097
    Empréstimos e Financiamentos 9 e 12 6.184 1.771
    Impostos e Contribuições a Recolher 14 1.893 1.787
    Impostos (Precatórios) 13 52.210 39.201
    Impostos e Contribuições sobre Reserva de 
Reavaliação e Ajuste Patrimonial 1.242 1.338

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.115 17.978
  Capital 15 27.000 27.000
  Reservas de Capital 172 172
  Reserva de Lucros 229 229
  Reserva de Reavaliação 1.974 2.072
  Ajuste de Avaliação Patrimonial 8.833 8.927
  Prejuízos Acumulados (14.093) (20.422)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  119.427 100.778

 NOTA 2019 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.12 196.670 174.096
DEDUÇÕES DAS RECEITAS (59.173) (52.972)
  Impostos Faturados (55.824) (48.731)
  Devoluções e Abatimentos (3.348) (4.241)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 137.497 121.124
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (85.016) (74.574)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 52.481 46.550
DESPESAS OPERACIONAIS (43.810) (50.326)
  Despesas Comerciais 16 (26.018) (26.775)
  Despesas Gerais/Administrativas 17 (27.871) (34.365)
  Receitas Tributárias 18 3.229 2.366
  Outros Resultados Operacionais 19 6.850 8.448
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES   
DO RESULTADO FINANCEIRO 8.671 (3.775)
  Despesas Financeiras (3.579) (4.464)
  Receitas Financeiras 895 658
Resultados Não Operacionais 105 15
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS 6.092 (7.566)
  Imposto de Renda PJ (32) -
  Contribuição Social sobre Lucro Líquido (19) -
(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 6.041 (7.566)
  (Prejuízo) por Ações 0,224 (0,280)

Adiantamento Reservas Reservas Reserva Ajuste
  para Futuro Ações em  de  de de Avaliação Prejuízos  

 DESCRIÇÃO  Capital Aumento Capital Tesouraria Capital Lucros Reavaliação Patrimonial Acumulados  Totais
SALDOS EM 31/12/2017 18.000 9.000 (750) 172 229 2.171 9.020 (13.143) 24.698
Adto para Futuro Aumento de Capital 9.000 (9.000)  - - - - - -
Ações em Tesouraria - - 750 - - - - - 750
Realização da Reserva de Reavaliação - - - - - (148) - 148 -
Impostos Diferidos sobre Reavaliação  - - - - - 49 - - 49
Realização do Ajuste Avaliação 
Patrimonial  - -  - - - - (140) 140 -

Impostos Diferidos sobre Ajuste 
Avaliação Patrimonial - - - - - - 47 - 47

Resultado do Exercício  - -  - - - - (7.566) (7.566)
SALDOS EM 31/12/2018 27.000 - - 172 229 2.072 8.927 (20.422) 17.978
Realização da Reserva de Reavaliação - -  - - (148) - 148 -
Impostos Diferidos sobre Reavaliação - -  - - 49 - - 49
Realização do Ajuste Avaliação 
Patrimonial - - - - - - (140) 140 -

Impostos Diferidos sobre Ajuste 
Avaliação Patrimonial  - - - - - - 47 - 47

Resultado do Exercício - - - - - - - 6.041 6.041
SALDOS EM 31/12/2019 27.000 - - 172 229 1.973 8.834 (14.093) 24.115

 ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018 
 Resultado do Período 6.041 (7.566)
 (+) Depreciação / Amortização 1.904 2.026
 7.945 (5.540)
 Variação nos Ativos e Passivos Circulantes 
    Clientes  (2.054) 1.452
    Outros Créditos 561 163
    Ativos Diversos (1.311) 1.236
    Estoques (2.245) (1.448)
    Fornecedores (1.417) 2.985
    Impostos a Pagar 13.376 13.837
    Salários e Encargos Sociais (869) 1.017
    Provisão para Contingências Trabalhistas 1.253 (110)
    Credores Diversos (180) 1.285
    Acréscimos dos Impostos sobre Reserva de
    Reavaliação (49) (49)

    Acréscimos dos Impostos sobre Ajuste Avaliação
    Patrimonial (47) (47)

 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 14.963 14.782
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  
   Aquisição de Imobilizado/Investimentos/Intangível (15.265) (15.387)
   Baixa de Imobilizado 72 122
 CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES 
INVESTIMENTOS (15.193) (15.265)

 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
   Ações em Tesouraria - 750
   Financiamentos de Curto Prazo (4.064) 3.864
   Financiamentos de Longo Prazo 4.413 (4.185)
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO 349 429

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  
  Ajuste Avaliação Patrimonial Terrenos/Edifícios liquido
  Impostos 192 192

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 311 138
 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  494 356
 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 806 494
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 311 138

DIRETORIA CONTADORA
CLEONICE MASIVIERO - Contadora - CRC 1SP 167428/O-3

CPF N.º 857.795.208-87
PROMAX - PRODUTOS MÁXIMOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RICARDO HALASZ GALVÃO - Diretor Presidente - MARCELO ESCARABAJAL - Diretor Executivo 

Aos Administradores da PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S.A – 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO. São Paulo – SP. OPINIÃO - Examinamos as 
Demonstrações Contábeis da PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S.A – 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 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 naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROMAX PRODUTOS 
MÁXIMOS S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 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 - 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e 
nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
– CFC 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. ÊNFASE - 
Conforme mencionado na Nota 6, os valores adquiridos de Precatórios e, 
em sua maioria já compensados, foram inseridos diretamente na apuração 
do ICMS/IPI/PIS/COFINS e declarados na EFD ICMS/IPI/ CONTRIBUIÇÕES 
e GIA. Porém, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ 
SP) e REB ainda não se manifestaram quanto aos requerimentos e ao 
procedimento de inserção dos valores de precatórios diretamente na 
apuração do imposto, gerando uma incerteza quanto à realização do crédito 
dos precatórios. A Empresa mantém provisão sobre esses valores conforme 
Nota 13. Nossa opinião não está modificada em razão desse assunto. 
OUTROS ASSUNTOS - As Demonstrações Contábeis do exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração, foram por nós auditadas, conforme Relatório dos Auditores 
Independentes, datado de 17 de Abril de 2019, com parágrafo de ênfase 
sobre os precatórios. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR - A 
administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado concluirmos que há uma distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. RESPONSABILIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia 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 contábeis. RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA 
AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório e na adequada divulgação no Relatório 
da Administração e Nota 1, das medidas e premissas que levam a 
Administração a manter a base da continuidade. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. 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 e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 09 de Junho de 2020.
PGBR RODYOS AUDITORES INDEPENDENTES S.S

CRC 2SP 002000/O-0
Member

 
MILTON MIRANDA RODRIGUES JÉSSICA MENDONÇA RODRIGUES
Sócio - Diretor Sócia
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

RODRIGO BOTÉQUIO DE MORAES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (30/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ MANOEL DE MORAES JUNIOR E DE MARIA IVONE
BOTÉQUIO DE MORAES. PERLA AMABILE TÔPPER, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCO ANTONIO AMABILE E DE ROSELI SOLLITTO
AMABILE.

FRANCISCO ERIC RODRIGUES PINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM ITAPIPOCA, CE NO DIA (30/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO PINTO DE SOUSA E DE ALICE MARIA
RODRIGUES. FRANCISCA HELIDA ANDRADE MATOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM ITAPIPOCA, CE NO DIA (29/02/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO AMADEU DE MATOS E DE MARIA DO SOCORRO
ANDRADE DE MATOS.

ALEXIS MEDEIROS RASSY, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FISICA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS RASSY E DE ELISABETE CATI DE
MEDEIROS. ROBERTA NOVAES WRIGHT, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VETERINÁRIA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (27/12/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RUY SANTOS WRIGHT E DE MARIA CRISTINA NOVAES
WRIGHT.

LARISSA REGINA LEANDRO BERTOLINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RADIALISTA,
NASCIDA EM BAURU, SP NO DIA (12/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GERALDO BERTOLINI JUNIOR E DE LILIAN REGINA LEANDRO BERTOLINI. LUIZA AVELINO
AZEVEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM MANAUS, AM NO DIA
(09/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO SÉRGIO AZEVEDO
E DE SUELLEN DO SOCORRO AVELINO AZEVEDO.

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.

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 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 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1001492-23.2018.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a Valdete Monteiro da Silva CPF 126.182.818-61, que Leonardo Salim Pires ajuizou ação 
comum, objetivando seja julgada procedente, para condenar a ré no pagamento deR$22.416,31, referente a débitos e multa 
sobre a locação do imóvel à Rua Santo Amaro nº 234, apto. 131, Vila Maia, Guarujá/SP, acrescido de juros e correção 
monetária, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Estando a ré 
em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2020.                                           [23,24] 

Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
CNPJ/ME nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433

Edital de Convocação Acionistas - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Acionistas a reunirem-se em AGO no dia 1/07/2020 às 15 horas, na sede da Cia., à Avenida Eusébio
Matoso, 1375, 10º andar, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas da administração da
Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019,
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes; (ii) destinação do resultado; (iii) fi xar a remuneração global anual
dos diretores da Companhia para o exercício de 2020. São Paulo, 23/06/20. Conselho de Administração.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0060736-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Luo Shengxiu, CPF 008.630.039-31, Wen Yueling, CPF 227.620.418-48, Luo Liyan, CPF 371.679.658-
12 e Ronaldo Luo, RG 8.623.215- 4-SSP/PR, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Condomínio 
Edifíicio Nagib Ganme foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 8.342,84 (agosto/2019), 
corrigidos monetariamente, bem como a custas, e demais cominações, inclusive honorários advocatícios a advogada  
Marilene Galvão Bueno. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, 

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 os executados, independente de penhora ou nova intimação,  

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2020.                                                            B - 23 e 24

5ª Vara Cível - Foro Central Cível. 5º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1097693-31.2018.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de 
Carvalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Lucim Comércio e Representações Ltda,  
CNPJ 03.332.810/0001-33, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, tendo como corréu João Carlos Pontes Bastos, para cobrança de R$ 243.390,93 (set/2018), referente ao saldo devedor da Cédula 
de Crédito Bancário - Cheque Empresa Plus nº 130003757 (operação n° 4790130003757000173). Estando a executada em local ignorado, foi 

sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
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9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-SP  FORO CENTRAL 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1025590-02.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a 
PRISCILA TUSCHINSKI, RG nº 4381840, CPF 052.607.779-48, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento 
COMUM por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A., objetivando a cobrança de R$ 1.785,79 
(abril/2013), referente aos serviços médico-hospitalares prestados a requerida. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. SÃO PAULO, 27.01.2020. 



Clientes de planos de saúde registraram
4,7 mil queixas sobre pandemia
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Lembre sempre de lavar as mãos

PLANO SAFRA
Ao lançar o Plano Safra 2020/2021, quarta-feira (17), a mi-

nistra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,
destacou o papel fundamental da agropecuária para o Brasil e para
o mundo, especialmente neste momento de pandemia. “A agro-
pecuária é uma atividade nobre. Acredito que agora, depois de
enfrentarmos essa pandemia, nós, brasileiros, saberemos valori-
zar mais quem está no campo e faz chegar à nossa mesa comida
farta e de qualidade”, disse.

LIVE
O Ministério da Agricultura, promoveu uma live para discutir

as novidades do Plano Safra 2020/2021, para a agricultura fami-
liar. Para habitação rural, está prevista linha de financiamento de
R$ 500 milhões com taxa de juros de 4.0 % a.a., redução de 13%
na taxa. 

APLICATIVO
Uma das novidades apresentadas no Plano Safra, foi o aplica-

tivo PSR – Programa de Seguro Rural, criado pelo Departamen-
to de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, e desenvol-
vido em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária.

FRENTE PARLAMENTAR
Membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) par-

ticiparam do lançamento do Plano Safra deste ano. O governo vai
destinar R$ 236,3 bilhões para o financiamento da safra 2020/
2021, além de R$ 1,3 bilhão em subvenção ao seguro rural e R$
2,37 bilhão em apoio à comercialização de produtos. O presi-
dente da FPA, Alceu Moreira (MDB-RS) explicou que, dada a
construção desse processo no meio de uma pandemia, conseguir
aumentar o volume de recursos e reduzir juros é certamente uma
grande conquista para o produtor rural.

LEI DO AGRO
A segunda livre produzida pela Frente Parlamentar da Agro-

pecuária (FPA), sobre a Lei do Agro (13.986/2020) e sua imple-
mentação, foi realizada e teve como tema os títulos do agrone-
gócio. O debate contou com a presença do ex-secretário de Po-
lítica Agrícola do Mapa, Ivan Wedekin; a representante da Vert
Securitizadora, Victória de Sá; o diretor executivo da CCAB Pro-
jetos, David Telio; e o representante da VBSO Advogados, Rena-
to Buranello.

VEGETAL
O consumo de carne produzida à base de plantas, que regis-

trou alta em 2019, aumentou ainda mais com a pandemia do Co-
ronavírus, sobretudo nos Estados Unidos, onde o fechamento de
diversos frigoríficos impactou na oferta de carne no varejo. A
informação é da diretora da Sociedade Nacional de Agricultura
(SNA), Sylvia Wachsner.

DESTAQUE
A criação da Embrapa, como responsável pela transformação

e pelo desenvolvimento da agricultura brasileira, foi destaque do
discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a
solenidade de lançamento do Plano Safra 2020-2021, no Palá-
cio do Planalto. O presidente destacou a importância da Embrapa
em todo esse processo.

MILHO
Reunião online, no dia 24 de junho, às 14h, vai fazer a valida-

ção dos estudos de zoneamento agrícola de risco climático para
a cultura do milho - 1a safra - nos estado do Rio de Janeiro e
Espírito Santo. Para participar basta acessar o link da transmis-
são: conferenciaweb.rnp.br/webconf/zarc. Terá a participação do
corpo técnico do Ministério da Agricultura, e da Embrapa, o even-
tos é destinado a produtores rurais, consultores técnicos, gesto-
res públicos, representantes de entidades de pesquisa e ensino,
de bancos, de cooperativas e do setor privado.

ESTOQUES
O levantamento dos estoques privados de arroz, referente à

safra 2018/2019, mostra que até fevereiro havia no país cerca de
492 mil toneladas do produto equivalente em casca. Esse núme-
ro representa uma redução de 23,9% em comparação ao apurado
na mesma data em 2019, quando estavam armazenadas 646,84
mil toneladas. O estudo foi publicado pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).

FRANGO
As cotações da carne de frango e também do animal vivo es-

tão em recuperação neste mês, segundo dados do Cepea. Pesqui-
sadores afirmam que a combinação de queda no volume de pro-
dução e de aquecimento na demanda doméstica por carne explica
os aumentos nos preços. A melhora nas vendas, por sua vez, pode
estar atrelada, segundo colaboradores do Cepea, à retomada, ain-
da que parcial, de algumas atividades econômicas. Assim, as co-
tações retornaram aos patamares registrados no início de março,
ou seja, antes das medidas de isolamento indicadas por governos
municipais e estaduais.

CALENDÁRIO
Junho (sudeste) - colheita: milho, alho, e cebola.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 63 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agrone-
gócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

Os clientes de planos de saú-
de registraram 4.701 queixas
relacionadas à pandemia do novo
coronavírus na Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar
(ANS), entre o ínicio de março
e o dia 15 de junho. O dado faz
parte da segunda edição do Bo-
letim Covid-19, divulgado  na
segunda-feira  (22) pela agência
reguladora.

Entre as queixas, 36% dizem
respeito a exames e tratamen-
to da doença e 43% reclama-
vam de outras assistências afe-
tadas pela pandemia. Outros
21% foram sobre temas não
assistenciais, como contratos
ou regulamentos.

As reclamações sobre difi-
culdades no tratamento ou exa-
mes de covid-19 seguem em
trajetória de aumento desde
abril. Na primeira quinzena de
junho, foram 452 queixas, con-
tra 352 na segunda quinzena de
maio e 317 nos primeiros 15
dias de maio.

A ANS diz que os dados in-
formam apenas o número de re-
latos dos consumidores e não
incluem qualquer análise de mé-

rito sobre possíveis infrações
nos serviços oferecidos.

O número total de reclama-
ções recebidas pela agência em
abril e maio de 2020 ficou abai-
xo dos mesmos meses de 2019.
Segundo a ANS, foram 9.138
queixas em maio deste ano, con-
tra 10.186 no ano passado.

Em janeiro, fevereiro e mar-
ço, 2020 superou o número de
reclamações do ano passado. A
maior diferença foi no primeiro
mês do ano, quando foram regis-
tradas 15.102 ocorrências, con-
tra 9.661 no mesmo período do
ano passado.

Internações
O boletim da ANS também

informa dados sobre tempo e
custo de internação de pacien-
tes por covid-19 na saúde suple-
mentar. Para esses dados, a
agência decidiu usar uma medi-
ana em vez de uma média sim-
ples. Segundo a agência, “a mu-
dança foi feita por ser a media-
na mais adequada quando há da-
dos discrepantes – natural em
virtude da grande heterogeneida-
de do setor –, evitando que va-

lores destoantes interfiram no
resultado da análise”.

O boletim diz que a mediana
de dias de internação na UTI por
covid-19 passou de 10,9 dias em
abril para 12 dias em maio, o que
elevou o custo por internação de
R$ 40.477,00 para R$
48.150,00 Também contribuiu o
encarecimento da diária de inter-
nação, que subiu de R$ 3.714,00
para R$ 4.013,00.

Nos leitos comuns, a medi-
ana de dias de internação tam-
bém subiu, de 5,1 para 5,8 dias.
O custo por diária aumentou de
R$ 1.611,00 para R$ 1.808,00,
e o custo total por internação, de
R$ 8.133,00 para 10.393,00.

Os dados consideram infor-
mações prestadas por 50 ope-
radoras de planos de saúde
que têm hospitais próprios.
Segundo essas operadoras,
os leitos para covid-19 re-
gistraram 61% de ocupação
em maio,  se considerados
leitos comuns e de UTI. Em
abril, o percentual de ocupa-
ção foi de 45%. Para os de-
mais procedimentos, também
houve alta na ocupação, de 54%

em abril para 61% e maio. O
percentual continua abaixo de
fevereiro, quando a ocupação
de leitos para procedimentos
não relacionados à covid-19
era de 69%. A ocupação geral
de leitos nos hospitais dessas
50 operadoras também ficou
abaixo dos 76% registrados em
maio de 2019.

Inadimplência
A agência reguladora tam-

bém informou no boletim que a
inadimplência teve alta no mês
de maio. Nos planos familiares,
o percentual de clientes que não
quitaram o valor contratado su-
biu de 12% para 15%. Já nos pla-
nos coletivos, a média subiu de
6% para 8%. Se considerados os
dois grupos, a inadimplência ge-
ral foi de 9% para 11%.

Assim como nas interna-
ções, a ANS utilizou medianas
para calcular os percentuais, de
modo a reduzir o impacto dos
dados mais discrepantes da mé-
dia. Os dados de inadimplência
incluem 102 operadoras, que
reúnem 74% dos beneficiários.
(Agencia Brasil)

Governo prorroga restrição de
 entrada de estrangeiros no Brasil

O governo federal prorrogou
por mais 15 dias a restrição da
entrada de estrangeiros de qual-
quer nacionalidade no Brasil em
razão da pandemia do novo co-
ronavírus. A decisão segue reco-
mendação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e foi publicada em edição extra
do Diário Oficial da União na
noite do último sábado (20).

A restrição excepcional e

temporária foi definida pela Por-
taria Interministerial nº 255/
2020, publicada em 22 de maio
e que tinha prazo de 30 dias, ago-
ra prorrogado. A medida vale para
entradas por rodovias ou outros
meios terrestres, por via aérea
ou por transporte aquaviário.

O transporte de cargas não
será atingido pelas restrições,
assim como outras atividades de
logística. Também continuam

permitidos a execução de ações
humanitárias transfronteiriças e
o tráfego de residentes frontei-
riços em cidades-gêmeas, des-
de que seja garantida a recipro-
cidade no tratamento ao brasilei-
ro pelo país vizinho.

A restrição também não se
aplica a imigrante com residên-
cia de caráter definitivo; profis-
sional estrangeiro a serviço de
organismo internacional ou

acreditado junto ao governo bra-
sileiro; passageiro em trânsito
internacional, desde que não saia
da área internacional do aero-
porto e que o país de destino
admita o seu ingresso; e es-
trangeiros autorizados pelo
governo, portadores de Regis-
tro Nacional Migratório e côn-
juge, companheiro, filho, pai
ou curador de cidadão brasilei-
ro. (Agencia Brasil)

TSE lança campanha para incentivar
participação de jovens na política

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) lançou na segunda-fei-
ra (22) uma campanha digital
para incentivar a participação de
jovens na política e nas eleições
municipais, que serão realizadas
no fim deste do ano.

De acordo com o tribunal, a
medida pretende fortalecer a
democracia e aumentar o deba-

te sobre os problemas nacionais.
A campanha foi intitulada “Eu na
Prefeitura, Eu na Câmara”.

Por meio da página do TSE na
internet, até 3 de julho, jovens en-
tre 16 e 25 anos podem enviar um
vídeo de 30 segundos, responden-
do sobre o que falta na sua cidade
e o que poderia fazer para melho-
rar a situação se fosse eleito pre-

feito ou vereador do município.
Os melhores vídeos vão fazer par-
te de uma campanha da Justiça
Eleitoral de incentivo ao voto.

Segundo o TSE, o país tem
1.310.194 eleitores entre 16 e
17 anos, faixa etária em que o
voto é facultativo.

Inicialmente, as eleições
municipais estavam previstas

para outubro. No entanto, o Con-
gresso Nacional cem discutindo
a mudança da data diante do
avanço da pandemia do novo co-
ronavírus no país. O adiamento
é discutido com a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
18/2020, de autoria do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
(Agencia Brasil)

Aplicativo Telemedicina Paraná
já atendeu 10 mil pessoas

O aplicativo Telemedicina
Paraná alcançou no domingo
(21) a marca de 10 mil pessoas
atendidas por meio do site e dos
aplicativos disponíveis para An-
droid e IOS. A ferramenta, que
oferece orientação e serviços
médicos e psicológicos gratui-
tos para a população, é uma me-
dida inovadora no combate à
pandemia do novo coronavírus.

No período de três meses
foram atendidos um grande nú-
mero de usuários das cidades de
Curitiba, Londrina, Maringá,
Cascavel, Ponta Grossa, Foz do
Iguaçu, São José dos Pinhais,
Colombo e também de alguns
municípios do Estado de São
Paulo. Além de possibilitar o
atendimento médico à popula-
ção, a plataforma ajuda a dimi-
nuir o fluxo de pessoas em Hos-
pitais e Unidades de Saúde.

“O aplicativo é uma forma
eficiente e inovadora que evita

aglomerações e deslocamentos
desnecessários, protegendo os
profissionais de saúde e a popu-
lação em geral”, disse o superin-
tendente de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Aldo Bona.
“Estamos utilizando a experiên-
cia das Universidades Estaduais
para atender a população com
qualidade sem precisar sair de
casa”, acrescentou.

O serviço ainda oferece o
suporte para diagnóstico clínico
de forma remota, permitindo a
interpretação de exames e a
emissão de laudos médicos.

Dos 10 mil atendimentos,
2.824 pessoas foram encami-
nhadas para o atendimento mé-
dico e 314 para o atendimento
psicológico. As demais fizeram
o cadastro e receberam as ori-
entações dos profissionais que
fazem a triagem, sem necessida-
de de novas consultas.

Atuam na plataforma 368

profissionais entre médicos,
psicólogos, enfermeiros e es-
tudantes de cursos da área da
saúde das universidades estadu-
ais do Paraná, da Escola de
Saúde da Secretaria de Estado
da Saúde e da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR).

Segundo o professor de Me-
dicina da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), Ricar-
do Zanetti Gomes, a ferramenta
proporciona um atendimento
completo. “Permite a troca de
mensagens, vídeo-chamadas,
envio de receitas médicas e a
solicitação de exames, manten-
do o monitoramento constante
de pacientes. Também é possí-
vel notificar os casos para os
municípios, contribuindo para o
acompanhamento em tempo real
da situação no Estado”.

Entre os sintomas mais co-
muns relatados pelos pacientes
estão tosse, dificuldade para res-

pirar, dores no corpo, dor de gar-
ganta, febre, coriza, nariz entu-
pido, diarreia e perda de olfato
e paladar.

O atendimento psicológico
da plataforma é resultado da
parceria entre o Governo do
Estado,  Conselho Regional de
Psicologia do Paraná (CRP) e
psicólogos voluntários. A pla-
taforma oferta atendimento
das 8h às 23h.

“Temos visto um aumento
gradativo da procura por aten-
dimento psicológico. E os fe-
edbacks dos usuários têm sido
positivos, ajudando a combater
sintomas de angústia e crises
de ansiedade, causados pela
pandemia. Também temos atu-
ado em conjunto com a Secre-
taria de Saúde e os Centros de
Atenção Psicossocial nos casos
mais graves”, afirmou a psicó-
loga e professora Jeanine Ro-
lim. (AENPR)

Confiança da indústria cresce 15,2
pontos na prévia de junho, diz FGV

O Índice de Confiança da In-
dústria, divulgado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), teve um au-
mento de 15,2 pontos na prévia de
junho deste ano, em comparação
com o dado consolidado de maio
deste ano. Com o resultado, o in-
dicador atingiu 76,6 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos.

Caso a prévia se confirme no
resultado consolidado de junho,
essa será a maior alta mensal da
história da pesquisa.

O avanço da confiança em
junho é resultado da melhora da
avaliação dos empresários em
relação ao presente e, principal-
mente, da confiança para os pró-

ximos três e seis meses.
Segundo a FGV, o Índice de

Expectativas, que mede a confi-
ança no futuro, teve crescimen-
to de 20,6 pontos, para 75,5 pon-
tos, recuperando nos últimos
dois meses mais da metade da
queda observada em abril.

O Índice de Situação Atual,

que mede a confiança no presen-
te, cresceu 9,2 pontos, para 77,8
pontos, o equivalente a um ter-
ço da perda de abril.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada da Indústria
(Nuci) teve crescimento de 5,9
pontos percentuais e chegou a
66,2%. (Agencia Brasil)


