
Nª 24.688 Preço banca: R$ 3,50

Brasil inaugura Centro de
Operações Espaciais Principal

Com mais de 434 óbitos em um dia,
SP tem novo recorde da Covid-19
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Medidas do BC liberam até
R$ 255,5 bilhões em crédito

Pandemia faz arrecadação
cair 32,9% em maio,

fechando em R$ 77,4 bi

Esporte

www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,14
Venda:       5,14

Turismo
Compra:   5,12
Venda:       5,43

Compra:   5,81
Venda:       5,82

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

14º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Lissandra Campos sonha com Paris-2024

F
ot

o/
 W

ag
ne

r 
C

ar
m

o

A mato-grossense Lissan-
dra Maysa Campos, de apenas
18 anos, é considerada uma
grande aposta para o futuro do
atletismo nacional. Campeã
brasileira sub-18 e vice-cam-
peã brasileira sub-20, a atleta
estava qualificada para a prova
do salto em distância do Mun-
dial de Nairóbi, adiado pela
pandemia da COVID-19.

Representante do Instituto
Vicente Lenilson, de Cuiabá, ela
treina com Maria Aparecida Bar-
bosa de Lima, que foi atleta olím-
pica do salto triplo em Atlanta-
1996. Nesta fase de quarentena,
Lissandra tem treinado apenas
três vezes por semana, na pista
do 9º Batalhão de Engenharia da
Construção (BEC), do Exército.

“O ritmo de preparação está

mais tranquilo porque não temos
competições marcadas. Ela tem
feito fortalecimento muscular, con-
dicionamento físico e exercícios
de coordenação, sempre acompa-
nhada apenas pela treinadora. Além
dela, só a Renata Farias tem treina-
do da nossa equipe. Todos os ou-
tros atletas foram dispensados por
causa da quarentena”, explicou Vi-
cente Lenilson, dono de duas me-
dalhas olímpicas no revezamento
4x100 m (prata em Sydney-2000 e
bronze em Pequim-2008).

“Meu foco ainda é o Mundial
Sub-20. Só espero que ele seja
realizado em 2021 porque ainda
vou ter idade. Apesar de tudo que
está acontecendo não podemos
desanimar. Devemos acreditar
que vai ficar tudo bem e, com
todos os cuidados necessários,

estou buscando me preparar”,
disse a atleta, finalista dos Jogos
Olímpicos da Juventude, realiza-
dos em Buenos Aires, em 2018.
“O foco é a Olimpíada de Paris-

2024, mas quem sabe eu ainda
consiga uma vaga para Tóquio.”

Com a marca de 6,20 m (1.8),
obtida em outubro de 2019, em
Porto Alegre (RS), Lissandra tem

o segundo melhor resultado
sul-americano da história na ca-
tegoria sub-18. A recordista é a
brasileira Janaína Aparecida Fer-
nandes, com 6,21 m (0.1) des-
de 2013. “O objetivo é saltar
sempre mais longe”, comentou
a moradora da cidade de Nossa
Senhora do Livramento, que
fica a 38 km de Cuiabá. Ela co-
meçou a praticar atletismo aos
12 anos, quando uma professo-
ra de sua escola a levou ao Ins-
tituto Vicente Lenilson.

Lissandra lidera o Ranking Bra-
sileiro Sub-20 de 2020, com 6,15
m (-0.1), obtidos no dia 14 de mar-
ço, em Bragança Paulista (SP). A
marca é exatamente o índice exi-
gido para o Mundial de Nairóbi

A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Jaque, Murilo, Natália e o técnico Renan participam
do terceiro webinar do Osasco Voleibol Clube

O terceiro Webinar Osas-
co Voleibol vai reunir um time
estelar nesta quarta-feira (24). O
técnico Luizomar receberá os
campeões olímpicos Jaque, Mu-
rilo, Natália e o técnico Renan,
da Seleção Brasileira, para o en-
contro virtual que tratará do tema
“A Construção do Ponteiro Pas-
sador”. Com transmissão ao vivo
pela Osasco Vôlei TV, a partir das
18h, o evento é gratuito e pode
ser acessado pelo link https://
osascovoleitv.tvnsports.com.br/.

O Webinar Osasco Volei-
bol aborda pontos fundamen-
tais de cada posição dentro de
quadra e é destinado principal-
mente a profissionais ligados
ao vôlei e educadores físicos.
Antes de tratar dos ponteiros
passadores, o evento virtual já

abordou a construção do levantador
e do central. “Temos conseguido
reunir grandes atletas e treinadores
e os debates têm sido de altíssimo
nível, com respostas altamente po-
sitivas das pessoas que se inscre-
vem via Osasco Vôlei TV. Tudo isso
é motivo de alegria e motivação para
seguir trabalhando em prol do nos-
so esporte, especialmente nesses
tempos de luta contra a pandemia”,
afirma Luizomar.

O quarteto desta quarta-feira é
pesado. Além de casados, Jaque e
Murilo são reconhecidos como
dois dos principais atletas do mun-
do na posição. Com a camisa do
Osasco Audax/São Cristóvão Saú-
de na temporada passada, Jaque
mostrou talento tanto no trabalho
de fundo de quadra como no ata-
que, atuação que garantiu presença

na seleção da Superliga 2019/20.
Já Natália joga tanto como pontei-
ra quanto oposta e traz uma visão
mais ampla ao debate, que será co-
mandado por Luizomar e contará
com o agora treinador Renan e que
foi um dos melhores ponteiros do
planeta na década de 1980 e inte-
grante da geração de prata.

Depois desta quarta, o Webinar
Osasco Voleibol tem mais duas au-
las programadas. A Construção do
Líbero será o tema do evento pro-
gramado para o dia 1º de julho. Na
semana seguinte, dia 8, será a vez da
Construção do Oposto ou Saída de
Rede. Os eventos começam sempre
às 18h, na Osasco Vôlei TV. “Sei que
o debate nos dois primeiros episó-
dios da webinar foram muito bons,
tanto sobre levantador como dos
meios de rede, e espero que a gente

possa agregar conhecimento e ex-
periência. E vamos fazer tudo isso
em alto astral e bom humor, claro”,
garante Jaque.

Digital – Com o encerramen-
to precoce da Superliga com o
avanço da pandemia pela Covid-19,
o Osasco Audax/São Cristóvão
Saúde promoveu ações digitais
para manter a conexão com os tor-
cedores. O departamento de ma-
rketing fez lives no Instagram com
suas atletas. Também inovou ao re-
alizar um bate papo dedicado aos
torcedores, que contaram históri-
as e declararam seu amor pelo
time diretamente de suas casas.

O “Treine com o Osasco” foi
outra atividade criada durante o
período de distanciamento social.
Exibido no canal oficial do clube,
a Osasco Vôlei TV, o preparador

físico Marcelo Vitorino e atle-
tas demonstraram exercícios, ao
vivo, que puderam ser repetidos
pelas pessoas, em suas casas.
Aulas de Zumba e uma parceria
com o time de futsal Magnus
também fizeram parte dessa
inovação.

O clube também aderiu à
campanha #FiqueEmCasa e
tem utilizado suas atletas para
reforçar a necessidade de cada
um fazer sua parte na batalha
contra a Covid-19. “Quero agra-
decer o apoio dos nossos patro-
cinadores - São Cristóvão Saú-
de, Audax, Bradesco, EcoOsas-
co, Hummel, iFood, Reserva
Raposo e Prefeitura de Osasco
-, que estiveram e estão ao nos-
so lado em todos os momen-
tos”, completa Luizomar. 

Os bancos ganharam um
incentivo para destravar o cré-
dito a micro, pequenas e mé-
dias empresas. O Banco Cen-
tral (BC) facilitará o emprésti-
mo para companhias com
faturamento anual de até R$
100 milhões. A medida integra
um novo pacote de
enfrentamento à crise
provocada pelo coronavírus,
que tem o potencial de liberar
até R$ 255,5 bilhões em crédi-
to para a economia.

Somente o destravamento
do crédito de capital de giro
pode injetar até R$ 127 bilhões.
A medida vale para operações
do tipo contratadas entre 29 de
junho e 31 de dezembro. O BC
aceitou melhorar a qualidade de
ativos decorrentes de diferen-
ças temporárias usadas para

melhorar os requerimentos mí-
nimos de capitais que devem
ficar retidos desde que os ban-
cos concedam empréstimos
para micro, pequenas e médi-
as empresas.

Entre os ativos classificados
como “decorrentes de diferen-
ças temporárias”, estão provi-
sões para passivos contingen-
tes e marcação a mercado de
títulos (oscilações dos preços
de títulos no mercado). Atual-
mente, a manutenção desses
ativos no valor de R$ 127 bi-
lhões exige que os bancos dei-
xem R$ 105 bilhões retidos
como capital. Com a medida,
se esses mesmos R$ 127 bilhões
estiverem emprestados para
empresas de menor porte, os
bancos teriam de reter R$ 11
bilhões de capital.      Página 3
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Ainda sob forte impacto da
crise do novo coronavírus, a ar-
recadação de receitas federais
registrou queda de 32,92% em
maio, totalizando R$ 77,4 bi-
lhões, já descontada a inflação,
segundo informou a Receita Fe-
deral, em relatório divulgado  na
terça-feira (23). A comparação é
com o mesmo mês de 2019, quan-
do a arrecadação foi de R$ 113,2
bilhões. É o menor resultado para

maio desde 2005, quando foram
arrecadados R$ 75,1 bilhões.

As receitas administradas
pela Receita Federal, como im-
postos e contribuições fede-
rais, chegaram a R$ 76,139
bilhões no mês passado, re-
sultando em queda real (des-
con tada  a  in f lação)  de
18,11%. Já as receitas ad-
ministradas por outros órgãos
somaram R$ 1,277 bilhão, uma

queda de 83,62% em relação a
maio de 2019.

De janeiro a abril deste ano,
a arrecadação total chegou a R$
579,708 bilhões, com queda real
de 11,93%, em comparação com
o mesmo período do ano passa-
do. Foi o terceiro mês consecu-
tivo de queda nominal (valores
absolutos) de receitas e o quarto
mês seguido de queda real (des-
contada a inflação).

De acordo com a Receita
Federal, a queda na arrecadação
federal se deu principalmente
por causa do adiamento no paga-
mento de impostos, que estão
entre as medidas adotadas pelo
governo para aliviar os efeitos da
pandemia.

“O resultado tanto do mês quan-
to do período acumulado foi bas-
tante influenciado pelos diversos di-
ferimentos [adiamentos] decorren-
tes da pandemia de coronavírus. Os
diferimentos somaram, aproxima-
damente, 65 bilhões.       Página 3

Tribunal
alemão
retoma

restrições ao
Facebook

sobre coleta
de dados

O Facebook deve cumprir
uma ordem do órgão de con-
trole antitruste da Alemanha e
restringir a coleta de dados de
usuários, decidiu um tribunal
do país na terça-feira (23).

A ordem provisória do Tri-
bunal Federal, que suspende
uma decisão de um tribunal in-
ferior, apoia a visão original do
Bundeskartellamt, órgão regu-
lador antitruste da Alemanha,
de que o Facebook abusou de
seu domínio de mercado para
coletar informações sobre
usuários sem o consentimen-
to deles.

“Estou encantado com
esta decisão”, disse o presi-
dente do órgão,  Andreas
Mundt. A decisão mostrou
que “se os dados forem co-
letados e explorados ilegal-
mente, deve ser possível to-
mar medidas antitruste para
evitar o abuso do poder de
mercado”.

Procurado, o Facebook não
respondeu de imediato um pe-
dido para comentar a decisão.

A Alemanha tem estado na
vanguarda de uma reação glo-
bal contra o Facebook, que en-
frenta críticas crescentes de
que está sendo usado para es-
palhar desinformação política.

O órgão antitruste do país
se opôs a como o Facebook
agrupa dados de pessoas de
aplicativos de terceiros - inclu-
indo os de sua propriedade
WhatsApp e Instagram - e o
rastreamento online de pesso-
as que não têm contas por meio
dos botões “curtir” ou “com-
partilhar” no Facebook.

Em sua decisão, o Tribunal
Federal disse que não se opôs
às afirmações do órgão de que
o Facebook abusa de seu do-
mínio de mercado e que o uso
de dados da empresa carece do
consentimento adequado de
seus usuários. (Agencia Brasil)

OMC diz que queda recorde
no comércio poderia

ter sido pior

Enem 2020 tem 5,8 milhões
de inscritos

BC: economia brasileira
deve ter forte queda no

primeiro semestre
A economia  b ras i l e i ra

deve apresentar queda forte
no primeiro semestre deste
ano, seguida de recuperação
gradual a partir do terceiro
trimestre.

A previsão é do Banco Cen-
tral (BC), que divulgou  na ter-

ça-feira (23), em Brasília, a ata
da última reunião do Comitê
de Política Monetária (Co-
pom), realizada na  semana pas-
sada, quando o Copom reduziu
a taxa básica de juros, a Selic,
em 0,75 ponto percentual para
2,25% ao ano.              Página 3
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Com mais de 434 óbitos em um dia,
SP tem novo recorde da Covid-19

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Pela primeira vez, o estado
de São Paulo ultrapassou a faixa
de 400 óbitos pelo novo coro-
navírus em um único dia. Nas
últimas 24 horas, o estado con-
tabilizou 434 novos óbitos. O
recorde anterior havia sido re-
gistrado na semana passada, com
389 mortes.

Os recordes de casos confir-
mados e de óbitos pela covid-
19, doença causada pelo novo
coronavírus, geralmente, ocor-
rem às terças-feiras, dia em que
são contabilizados os exames
que ficam represados nos fins de
semana. Com isso, o estado che-
gou agora a 13.068 óbitos des-
de o início da pandemia.

“Foi o maior número de óbi-
tos registrados neste período de
24 horas, e obviamente isso en-
tristece a todos. Esse número
[de óbitos] está dentro da previ-
são de cenário até o dia 30 des-
te mês. E isso [o aumento de
óbitos] ocorre porque o interi-
or do estado está em curva as-
cendente, mesmo com a redução
[de óbitos] na capital e na região
metropolitana”, disse o secretá-
rio executivo do Centro de Con-
tingência do Coronavírus em
São Paulo, João Gabbardo.

Os óbitos que estão ocorren-
do agora são resultado de uma
transmissão do vírus que ocor-
reu há cerca de um mês, refor-

çou o coordenador de controle
de doenças da Secretaria Esta-
dual da Saúde de São Paulo, Pau-
lo Menezes.

O estado registra também
229.475 casos confirmados da
doença e 39.227 pacientes cu-
rados após receberem alta mé-
dica. Há 5.659 pacientes inter-
nados em unidades de terapia
intensiva (UTIs) de todo o esta-
do em casos suspeitos ou con-
firmados do novo coronavírus e
8.259 internados em enfermari-
as. A taxa de ocupação de leitos
de UTI em todo o estado está em
65,7% e, na Grande São Paulo,
em 68%.

Segundo Paulo Menezes,

cerca de 38% dos casos notifi-
cados nas últimas 24 horas fo-
ram confirmados por meio de
testes sorológicos, os chamados
testes rápidos.

Isolamento
A taxa de isolamento social

na segunda-feira (22) no estado
de São Paulo foi de 46% e, na
capital paulista, de 47%.

O governo paulista conside-
ra satisfatórias taxas de isola-
mento acima de 55%. Uma taxa
alta de isolamento social ajuda
a diminuir a propagação do novo
coronavírus e diminui as chan-
ces de colapso no sistema de
saúde. (Agência Brasil)

Governo de São Paulo leiloa mais de
R$ 40 milhões em créditos de ICMS
A Desenvolve SP, instituição

financeira do Governo do Esta-
do, realiza seu 15º leilão de cré-
ditos acumulados de Imposto
sobre Circulação de Mercadori-
as (ICMS). Ao todo, serão ofer-
tadas 307 cotas que somam um
valor total de face de R$ 40 mi-
lhões em créditos. O certame
será eletrônico e ocorrerá no dia
30 de junho (terça-feira), das
10h às 12h, via plataforma da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Para participar, as empresas
devem formalizar o interesse por
meio de declaração até a próxima
sexta-feira (26). O leilão de ICMS
é uma oportunidade de ganho a
curto prazo para as empresas.

Os créditos ICMS de insti-
tuições avícolas que utilizaram

o imposto como garantia de fi-
nanciamento e não quitaram ao
final do prazo de pagamento se-
rão utilizados para cobrir tais
débitos e leiloados com deságio
inicial de 8%. A operação salda
a dívida dos avicultores e bene-
ficia as empresas que arrematam
as cotas leiloadas.

“Esse é um modelo inovador
que encontramos para incentivar,
ainda mais, o desenvolvimento da
economia paulista, uma vez que
todos envolvidos são beneficia-
dos. Assim, ampliamos o acesso
a linhas de crédito sustentáveis,
as vencedoras pagam menos im-
postos e a Desenvolve SP possui
as garantias dos seus financia-
mentos junto ao setor”, esclare-
ce o presidente da Desenvolve

SP, Nelson de Souza.

Garantia
Por meio da agência, o Go-

verno do Estado já leiloou mais
de R$ 383 milhões em créditos
de ICMS. A alienação de direi-
tos sobre Créditos Acumulados
de ICMS faz parte do Programa
de Apoio ao Setor Avícola
(PROAVI), iniciativa da Desen-
volve SP que permite aos avicul-
tores paulistas receber, em cré-
ditos de ICMS, 5% do valor de
suas vendas.

Em ação pioneira no Brasil,
a Desenvolve SP passou a aceitar
esses créditos como garantia em
financiamentos de capital de giro,
colaborando para que os produ-
tores tenham acesso a taxas de

prazos mais competitivas.
Estão aptas a participar do

certame as empresas contribu-
intes de ICMS no estado de São
Paulo que apresentem propostas
com deságio inicial de 8% por
cota. O edital do novo leilão
com todos os prazos e informa-
ções já está disponível no site da
Desenvolve SP
(www.desenvolvesp.com.br).

Sobre a Desenvolve SP
A Desenvolve SP – O Banco

do Empreendedor é a instituição
financeira do Governo de São
Paulo que, por meio de linhas de
crédito de longo prazo, fomenta
o crescimento planejado das mi-
cro, pequenas e médias empresas
e dos municípios paulistas.

Prêmio Gestão Escolar 2020 tem
inscrições abertas até 15 de agosto

O Prêmio Gestão Escolar
(PGE) 2020 está com inscri-
ções abertas até o dia 15 de
agosto. A 22ª edição da inici-
ativa, promovida pelo Conse-
lho Nacional dos Secretários
de Educação (Consed), em
conjunto com a Organização
dos Estados Ibero-America-
nos (OEI) e a União dos Di-
rigentes Municipais de Edu-
cação (Undime), foi lançada
em uma live que contou com
a presença de educadores de
todo país. O edital e as inscri-
ções estão disponíveis no site
do PGE:
www.premiogestaoescolar.com.br.

Nesta edição, serão reconhe-
cidas práticas bem sucedidas das
escolas que encontraram solu-
ções durante a pandemia de
COVID-19. A Universidade
Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp) é uma das par-
ceiras e ofertará o Curso de
Especia l ização Processos
Didáticos-Pedagógicos, na
modalidade a distância (lato
sensu ), para gestores e pro-
fessores vencedores do prêmio,
conforme descrito em edital.

Inscrições
Podem se inscrever gestores

e professores de escolas regu-
lares de Educação Básica públi-
ca de qualquer etapa: Educação
Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio. A novidade deste
ano é que também serão contem-
plados os esforços de toda equi-
pe escolar, que estará represen-
tada na inscrição por seis inte-
grantes: o gestor, um coordena-
dor e quatro professores, de pre-
ferência, um por área do conhe-
cimento.

Para participar, a equipe deve
preencher o cadastro da escola no
s i t e
www.premiogestaoescolar.com.br
e escrever o relato da experiên-
cia. Além do documento, a esco-
la deve cadastrar elementos que
comprovem as ações, como ví-
deos e fotos, para enriquecer a sua
proposta.

Entre os prêmios previstos,
estão as vagas no curso de espe-
cialização da Univesp, destinadas
à equipe escolar e premiações em
dinheiro, que vão de R$ 5 mil a
R$ 30 mil, para as escolas sele-
cionadas nas etapas estadual, re-

gional e nacional. Os detalhes
estão descritos no edital.

Prêmio
Realizado desde 1998, o Prê-

mio Gestão Escolar contempla
projetos eficientes e inovadores
de gestão na Educação Básica da
rede pública de todo o país. Nes-
sas duas décadas, cerca de 40 mil
inscrições de escolas foram re-
gistradas e mais de 8 milhões de
estudantes foram beneficiados
com os projetos implantados
pelos diretores inscritos.

Parceiros
São apoiadores do Prêmio

Gestão Escolar 2020, o Conselho
Britânico, Bett Brasil, Fundação
Itaú Social, Fundação Itaú para
Educação e Cultura, Fundação
Roberto Marinho, Fundação San-
tillana, Instituto Natura, Ministé-
rio da Educação, Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco),
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e Univesp.

Univesp
Criada em 2012, a Universi-

dade Virtual do Estado de São
Paulo é uma instituição exclu-
sivamente de educação a distân-
cia, mantida pelo Governo do
Estado de São Paulo e vinculada
à Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico (SDE). Entre
seus principais parceiros, desta-
cam-se a USP, Unesp, Unicamp
e o Centro Paula Souza.

A Univesp conta com mais
de 40 mil alunos matriculados e
está presente em 373 polos do
Estado, localizados em 316 mu-
nicípios, 49% do território pau-
lista. São oferecidos os cursos
de Tecnologia em Gestão Pú-
blica, Engenharias de Produ-
ção e Computação, Licencia-
turas em Biologia, Química,
Física, Matemática, Pedago-
gia e Letras e os novos, Ba-
charelado em Tecnologia da
Informação e Bacharelado
em Ciência de Dados. Os cur-
sos da instituição são realiza-
dos em ambiente virtual, que
garante a interação do estu-
dante com o tutor, além de
disponibilizar videoaulas, bi-
bliotecas digitais e os conteú-
dos pedagógicos.

Detran.SP define cronograma para retomada
gradual dos processos de Habilitação

Por meio de tecnologia da
Prodesp (empresa de Tecnolo-
gia do Governo), com sistema
de reconhecimento facial para
comprovar a identidade de con-
dutores, São Paulo iniciou a re-
tomada gradual das atividades
dos Centros de Formação de
Condutores (CFCs) credenci-
ados pelo Detran.SP, com au-
las remotas.

A medida atende demandas
iniciadas antes da suspensão do
atendimento presencial nas
unidades, em 20 de março, em
função da pandemia de COVID-
19 e beneficia cerca de 50 mil
candidatos de primeira habili-
tação, PCD, mudança de cate-
gorias e reabilitação.

De modo que os procedi-
mentos teóricos e práticos se-
jam realizados com segurança,
para alunos e instrutores, o
Detran.SP inova com o uso de
ferramentas tecnológicas e a
adoção de rígidos protocolos

sanitários (confira o detalha-
mento no link).

Com sistema inovador de-
senvolvido pela Prodesp, a
identificação dos alunos passa-
rá ser feita por reconhecimen-
to facial, através da biometria
já cadastrada durante a matrí-
cula nos cursos. Neste mo-
mento em que as medidas de
distanciamento social são as
ferramentas mais eficazes para
evitar os riscos de contamina-
ção pela doença, a automação
de processos evita a necessi-
dade de comparecimento pre-
sencial nos CFCs.

Além disso, permite ao
Detran.SP, orientar, acompa-
nhar e fiscalizar o cumprimen-
to das ações preventivas e os
protocolos sanitários preconi-
zados pelo Plano junto aos
Centros de Formação dos Con-
dutores. O cronograma de re-
tomada das atividades come-
çou na segunda-feira (22), com

o reinício das aulas práticas. As
teóricas estão previstas para o
dia 29 junho.

Aulas
As aulas teóricas para pri-

meira habilitação acontecerão
de forma remota, ministradas
pelos instrutores através de vi-
deoconferência. Já aqueles que
passam por reciclagem, terão
acompanhamento online, no
modelo EAD. A realização das
provas será presencial e indi-
vidual. A aplicação será feita
por agendamento pelos CFCs,
seguindo os devidos cuidados.
O uso de máscara será obriga-
tório e os Centros de Forma-
ção deverão oferecer álcool
em gel para higienização das
mãos.

Para evitar aglomerações,
as ações preventivas também
farão parte da nova rotina das
aulas práticas. Os testes, com
previsão de retomada a partir

da segunda quinzena de julho,
serão realizados em ambientes
abertos, definidos pelos muni-
cípios e com adequação de ho-
rários entre um exame e outro.
O objetivo é reduzir a quanti-
dade de provas e adotar esca-
lonamento. Alunos e instruto-
res deverão usar máscara e o
veículo passará por higieniza-
ção a cada exame.

A Diretoria de Habilitação
do Detran.SP publicará comu-
nicados e portarias regulamen-
tando os processos de inovação
com os protocolos de preven-
ção e cuidados sanitários. A es-
timativa é de que, a partir do dia
1º de julho, mais de 100 mil
condutores paulistas possam
regularizar suas CNHs, se ma-
triculando nos cursos de reci-
clagem ministrados por plata-
formas de Ensino a Distância
(EAD), desburocratizando os
processos com inovação e efi-
ciência.

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)
O fato de ter ido do PSB - do ex-governador (SP) Franças -

pro DEM (ex-PFL) do vereador Milton Leite e do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia, não faz do antes de tudo advogado e verea-
dor Caio Miranda alguém que tenha deixado de fazer suas críti-
cas à gestão Bruno Covas (PSDB)

+
PREFEITURA (SP)
Em tese candidato - desta vez pelo MDB do ex-Presidente

Temer - o jornalista e comunicador Datena volta a bater na gestão
Bruno Covas (PSDB) - de quem ele diz ser amigo - em relação a
desativação do hospital de campanha no Pacaembu, pra tratar da
pandemia do Covid 19

+
ASSEMBLEIA (SP)
Se há um jornalista que merece a fama de ser um dos maiores

diretores da Comunicação do mais importante Parlamento esta-
dual do Brasil, é o Matheus Granato. Com uma equipe enxuta, ele
vai integrando rádio, tv, Diário Oficial e redes sociais como nun-
ca antes na ALESP

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

tando num sucesso em relação a empresa multinacional (chine-
sa) farmacêutica e laboratório que testará e produzira - com o
Instituto Butantã - uma vacina contra a pandemia Covid 19. Pro
João é sempre assim : tudo ou nada

+
CONGRESSO (BR)
Uma coisa é o Senado aprovar o adiamento das eleições mu-

nicipais (de outubro pra novembro). Outra coisa é a Câmara dos
Deputados, cujos parlamentares são mais chegados aos prefei-
tos, mudar as datas que podem reelegê-los. Uma Economia fali-
da será bem pior que a Covid 19

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Sabe quando não adianta você demonstrar que alguém tá erra-

do, quando o chefe que decide o que vai fazer com quem tá erra-
do gosta do modus operandi do mesmo ? Assim é o Jair Bolsona-
ro, em especial com relação aos seus ministros, não importando
os problemas que eles agregam

+
PARTIDOS (BR)
Enquanto o ALIANÇA PELO BRASIL da família Bolsonaro

não tem assinaturas necessárias em pelo menos 9 Estados, pra
obter o registro definitivo da Justiça Eleitoral, o Presidente da
República segue recebendo convite do ex-deputado federal Je-
fferson e dono do PTB pra liderar a legenda

+
JUSTIÇAS (BR)
Se tem alguém no Supremo que pode ser chamado de Alexan-

dre “O Grande”, no sentido de crescer com dureza pra cima dos
militantes e parlamentares Bolsonaristas é o ministro Alexandre
Moraes. O que falta de cabelo, sobra como o novel que mais de-
fende os colegas e o decano

+
H I S T Ó R I A S
Se tem um político realmente ‘profissa’ - 24 horas por dia - o

nome dele é Gilberto Kassab. Além de ser um dos prefeitos de
São Paulo mais bem avaliados, foi ele que antecipou - no contex-
to brasileiro - o fim das esquerdas, centros e direitas, ao refundar
em 2011 o PSD, do qual é dono
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Lembre sempre de lavar as mãos

Chile supera Espanha em
número de casos de covid-19

O Chile superou a Espanha em número de pessoas infectados
pelo novo coronavírus e, com 250.767 casos e 4.505 mortes, passa
a ser sétimo em número de contágios no mundo. À frente do Chile,
aparecem Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, Reino Unido e Peru.
Quanto ao número de mortes, o Chile está na 19ª colocação. Se for
considerada apenas a América Latina, o Chile é o terceiro em núme-
ro de contágios e o quarto em número de mortes.

De acordo com o mapa em tempo real da covid-19, elabora-
do pelo Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas (CSSE) da
Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o novo coro-
navírus já soma mais de 9 milhões de infectados em todo o mun-
do e mais de 470 mil mortos.

Ao divulgar o novo balanço epidemiológico do país,o minis-
tro da Saúde do Chile, Enrique Paris, disse que nas últimas 24
horas foram registrados 3.804 casos novos.

A subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, informou que há
2.009 pacientes hospitalizados nas diferentes unidades de cuida-
dos intensivos da rede integrada do país, dos quais 1.720 encon-
tram-se com ventilação artificial e 392 estão em estado crítico.

Na segunda-feira (22), o Chile fez 12.707 testes para covid-
19. Desde o início da pandemia, 995.060 pessoas passaram por
esses testes no país.

América Latina
Na América Latina, o Brasil continua como o país com maior

número de contágios (1.106.470) e de mortes (51.271). O Peru
aparece em segundo lugar em número de contágios, com mais
de 257 mil casos, e em terceiro, no total de mortos, com mais
de 8 mil, atrás do México, que tem mais de 22 mil mortos.

O Chile é o terceiro em número de contágios (250.767) e o
quarto em número de mortes (4.505). O México, com 185.122
casos da doença, é o quarto colocado em relação ao número de
contágios na América Latina. Em número de mortes, o México
aparece em segundo lugar (22.584), atrás apenas do Brasil.

Na terça-feira (23), o estado de emergência decretado por cau-
sa do novo coronavírus completa 100 dias no Peru. Apesar de ter
tomado decisões muito precocemente, como o fechamento de fron-
teiras, a paralisação de atividades não essenciais, o toque de reco-
lher e o isolamento social, o país sofre com o aumento no número
de casos. Inicialmente os cidadãos peruanos acataram as determina-
ções com obediência. No entanto, a enorme proporção de trabalha-
dores informais, que. na capital, Lima, chega a 70% dos ocupados,
acabou levando as pessoas de volta às ruas, em busca de sustento.

O México registrou 4.577 novos casos de covid-19 nas últi-
mas 24 horas, além de 759 mortes. O dia 3 de junho foi o que
teve o maior número de óbitos desde o início da pandemia, com
1.092 falecidos. Em 18 de junho, registrou-se o maior número
de casos diários, com 5.662 infectadas em 24 horas. Desde o
início do surto no México, no fim de fevereiro, 488.550 pesso-
as foram testadas.

Além de Brasil, Peru, Chile e México, países mais afetados
em números absolutos, Colômbia, Equador e Argentina também
têm dados expressivos.

A Colômbia tem 71.367 casos de contaminação e 2.426
mortes. O Equador soma 51.643 infectados e 4.274 falecidos. E
a Argentina registra 44.931 casos e 1.043 mortos.

Na Argentina, a maioria dos casos (mais de 90%) concentra-
se na região metropolitana de Buenos Aires. O governo, que vi-
nha adotando uma abertura gradual das atividades, avalia endure-
cer novamente as restrições e voltar à quarentena absoluta, ape-
sar da pressão popular pelo afrouxamento.

O Equador, que confirmou 728 novos casos de covid-19 nas
últimas 24 horas, tem um número muito alto de mortes suspeitas,
não confirmadas, da doença. Segundo um relatório do governo, o
país aguarda o resultado de exames de 2.875 óbitos com suspeita
de infecção pelo novo coronavírus. O número oficial de mortos,
até o momento, é de 4.274, mas poderia saltar para mais de 7 mil,
caso a maioria dos casos suspeitos se confirme. (Agencia Brasil)

F
ot

o/
 M

ar
ce

ll
o 

C
as

al
 J

r/
A

B
r

Os bancos ganharam um in-
centivo para destravar o crédito
a micro, pequenas e médias em-
presas. O Banco Central (BC)
facilitará o empréstimo para
companhias com faturamento
anual de até R$ 100 milhões. A
medida integra um novo pacote
de enfrentamento à crise provo-
cada pelo coronavírus, que tem
o potencial de liberar até R$
255,5 bilhões em crédito para a
economia.

Somente o destravamento do
crédito de capital de giro pode
injetar até R$ 127 bilhões. A
medida vale para operações do
tipo contratadas entre 29 de ju-
nho e 31 de dezembro. O BC
aceitou melhorar a qualidade de
ativos decorrentes de diferenças
temporárias usadas para melho-
rar os requerimentos mínimos
de capitais que devem ficar reti-
dos desde que os bancos conce-
dam empréstimos para micro,
pequenas e médias empresas.

Entre os ativos classificados
como “decorrentes de diferen-
ças temporárias”, estão provi-
sões para passivos contingentes
e marcação a mercado de títu-
los (oscilações dos preços de
títulos no mercado). Atualmen-
te, a manutenção desses ativos
no valor de R$ 127 bilhões exi-
ge que os bancos deixem R$ 105
bilhões retidos como capital.
Com a medida, se esses mesmos
R$ 127 bilhões estiverem em-
prestados para empresas de me-
nor porte, os bancos teriam de
reter R$ 11 bilhões de capital.

Segundo o BC, os financia-
mentos de capital de giro para as

micro, pequenas e médias em-
presas precisarão ter prazo mí-
nimo de três anos e carência de
seis meses (seis meses para pa-
gar a primeira parcela). O risco
de inadimplência deverá ser as-
sumido exclusivamente pela ins-
tituição financeira.

Em nota, o BC informou que
as medidas de crédito estão fun-
cionando durante a crise, mas as
empresas de menor porte têm
encontrado dificuldades. “Em-
bora as medidas já adotadas te-
nham sido efetivas em prover li-
quidez para o Sistema Financei-
ro Nacional (SFN) e promover
o regular funcionamento dos
mercados, as empresas de me-
nor porte continuam encontran-
do dificuldades no acesso a li-
nhas de crédito que as possibili-
tem atravessar esse momento de
incertezas”.

Imóveis
O BC também anunciou que

permitirá que pessoas físicas
usem um imóvel como garantia

em mais de um empréstimo. A
medida, informou o presidente
o BC, Roberto Campos Neto,
tem o potencial de injetar R$ 60
bilhões em crédito na economia.

Um mesmo imóvel poderá
ser usado como garantia em duas
ou mais operações novas de cré-
dito ou um empréstimo em an-
damento com as parcelas em dia
que apresente folga do Valor Fi-
nanceiro da Vida do Cliente
(LTV, na sigla em inglês). Caso
o cliente deixe de pagar uma das
operações garantidas, as demais
terão o vencimento antecipado.

Poupança
O Banco Central também re-

duziu a quantia que os bancos
devem recolher do compulsório
cobrado sobre os depósitos de
caderneta poupança. O compul-
sório representa a quantia que as
instituições financeiras são
obrigadas a deixar retida no BC.

O BC permitiu que as insti-
tuições financeiras deduzam do
compulsório de poupança as

operações de crédito para finan-
ciar o capital de giro de empre-
sas que faturem até R$ 50 mi-
lhões por ano e parte dos Depó-
sitos a Prazo com Garantia Es-
pecial (DPGE). A mudança deve
liberar até R$ 55,8 bilhões em
recursos para o capital de giro e
para aplicações em DPGE, que
são depósitos usados para pro-
teger bancos pequenos.

Em relação à DPGE, o BC
também reduziu, de 50% para
35%, o requerimento de capital
para que os bancos adquiram es-
ses depósitos. A medida deve
injetar mais R$ 12,7 bilhões em
crédito.

Regulamentação
O  BC anunciou também  a

regulamentação da compra de
ativos no setor privado. Aprova-
do no Orçamento de Guerra, o
mecanismo permite que o BC
compre títulos desvalorizados
ou com problemas no mercado
secundário (quando o papel
muda de dono) para melhorar o
balanço dos bancos e para redu-
zir os juros de longo prazo, es-
timulando o crédito e melhoran-
do as contas públicas ao dimi-
nuir as taxas que corrigem o en-
dividamento do Tesouro.

Chamado de afrouxamento
quantitativo (quantitative easing,
em inglês), esse tipo de ferra-
menta é usado desde a crise de
2008 por diversos Bancos Cen-
trais de países desenvolvidos. O
mecanismo tornou-se um dos
principais instrumentos de estí-
mulo à economia internacional.
(Agencia Brasil)

Pandemia faz arrecadação cair 32,9%
em maio, fechando em R$ 77,4 bi

Ainda sob forte impacto da
crise do novo coronavírus, a ar-
recadação de receitas federais
registrou queda de 32,92% em
maio, totalizando R$ 77,4 bi-
lhões, já descontada a inflação,
segundo informou a Receita Fe-
deral, em relatório divulgado  na
terça-feira (23). A comparação
é com o mesmo mês de 2019,
quando a arrecadação foi de R$
113,2 bilhões. É o menor resul-
tado para maio desde 2005,
quando foram arrecadados R$
75,1 bilhões.

As receitas administradas
pela Receita Federal, como im-
postos e contribuições federais,
chegaram a R$ 76,139 bilhões
no mês passado, resultando em
queda real (descontada a infla-

ção) de 18,11%. Já as receitas
administradas por outros órgãos
somaram R$ 1,277 bilhão, uma
queda de 83,62% em relação a
maio de 2019.

De janeiro a abril deste ano,
a arrecadação total chegou a R$
579,708 bilhões, com queda
real de 11,93%, em comparação
com o mesmo período do ano
passado. Foi o terceiro mês con-
secutivo de queda nominal (va-
lores absolutos) de receitas e o
quarto mês seguido de queda
real (descontada a inflação).

De acordo com a Receita
Federal, a queda na arrecadação
federal se deu principalmente
por causa do adiamento no pa-
gamento de impostos, que estão
entre as medidas adotadas pelo

governo para aliviar os efeitos da
pandemia.

“O resultado tanto do mês
quanto do período acumulado
foi bastante influenciado pe-
los diversos diferimentos
[adiamentos] decorrentes da
pandemia de coronavírus. Os
diferimentos somaram, apro-
ximadamente, 65 bilhões. As
compensações se mantiveram
praticamente constantes no
mês de maio de 2020 em re-
lação a maio de 2019 e apre-
sentaram crescimento de
38,32% no período acumulado”,
diz o órgão em relatório.

Entre os tributos com paga-
mento adiado está o Imposto de
Renda da Pessoa Física, de abril
para junho. Também houve pos-

tergação do pagamento de con-
tribuição patronal ao Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e dos programas
de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público (Pasep).

Os pagamentos de abril se-
rão quitados em agosto, e os de
maio, em outubro. Também hou-
ve o adiamento, por seis meses,
da parte federal do Simples Na-
cional. Os pagamentos de abril,
maio e junho passaram para ou-
tubro, novembro e dezembro.
Além disso, foi reduzida a zero
a alíquota de Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF), por 90
dias. (Agencia Brasil)

BC: economia brasileira deve ter
forte queda no primeiro semestre

A economia brasileira deve
apresentar queda forte no pri-
meiro semestre deste ano, se-
guida de recuperação gradual a
partir do terceiro trimestre.

A previsão é do Banco Cen-
tral (BC), que divulgou  na ter-
ça-feira (23), em Brasília, a ata
da última reunião do Comitê
de Política Monetária (Co-
pom), realizada na  semana pas-
sada, quando o Copom reduziu
a taxa básica de juros, a Selic,
em 0,75 ponto percentual para
2,25% ao ano.

Segundo a ata, os membros
do Copom (formado pela dire-
toria do BC) avaliaram que “os
dados relativos ao segundo tri-
mestre corroboram a perspec-
tiva de forte contração do PIB
(Produto Interno Bruto - a soma
de todas as riquezas produzidas
pelo país) no período e sugerem
que a atividade atingiu o seu
menor patamar em abril, haven-
do recuperação apenas parcial
em maio e junho”.

“O Copom considera uma
queda forte do PIB na primei-
ra metade deste ano, seguida de
uma recuperação gradual a par-
tir do terceiro trimestre”,
acrescentou.

Próximos passos
Na ata, o Copom reforça

que um eventual futuro corte na
Selic será “residual”. Para o
Copom, a Selic chegou a um
nível muito baixo e manuten-
ção da taxa depende do contro-

le das contas públicas.
“Neste momento, a conjun-

tura econômica prescreve es-
tímulo monetário [taxa de ju-
ros baixa] extraordinariamen-
te elevado, mas reconhece que
o espaço remanescente para a
utilização de política monetá-
ria é incerto e deve ser peque-
no.

O comitê avaliou que a tra-
jetória fiscal ao longo do pró-
ximo ano e a percepção sobre
sua sustentabilidade serão de-
cisivas para determinar o pro-
longamento do estímulo”, des-
taca.

Na ata, o BC disse que o
comitê retomou a discussão
sobre um potencial limite mí-
nimo para a taxa básica de ju-
ros brasileira.

“Para a maioria dos mem-
bros do Copom, esse limite
seria significativamente maior
em economias emergentes do
que em países desenvolvidos
devido à presença de um prê-
mio de risco [retorno adicio-
nal cobrado por investidores
para aceitar correr maior grau
de risco]”, explicou a ata do
Copom.

Para o Copom, esse prêmio
de risco é maior no Brasil, “da-
das a sua relativa fragilidade fis-
cal e as incertezas quanto à sua
trajetória fiscal prospectiva”.

“Nesse contexto, já estarí-
amos próximos do nível a par-
tir do qual reduções adicionais
na taxa de juros poderiam ser

acompanhadas de instabilidade
nos preços de ativos e poten-
cialmente comprometer o de-
sempenho de alguns mercados
e setores econômicos”, disse
o BC.

A ata ainda afirmou que o
comitê também refletiu sobre
a importância relativa dos com-
ponentes principais do custo de
crédito, e ressaltou que o prê-
mio por liquidez parece preva-
lecer no momento. “Esse con-
junto de fatores e questões pru-
denciais justificam cautela na
condução da política monetá-
ria [definição da Selic]”, disse
a ata.

Pandemia
Para os membros do Co-

pom, o impacto da pandemia da
covid-19 na economia brasilei-
ra será desinflacionário, asso-
ciado ao aumento do nível de
ociosidade da economia.

“A elevação abrupta da in-
certeza sobre a economia deve
resultar em aumento da pou-
pança  precaucional e conse-
quente redução significativa da
demanda agregada”, acrescen-
tou. Entretanto, o comitê pon-
derou que programas de estí-
mulo creditício e de recompo-
sição de renda têm potencial de
recompor parte significativa da
demanda por bens e serviços,
perdida devido aos efeitos da
pandemia. “Com isso, a recu-
peração da economia pode ser
mais rápida que a sugerida no

cenário base”.

Estimativa de inflação
Na ata, o Copom destacou

que as projeções para a infla-
ção estão abaixo da meta esta-
belecida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) que
deve ser perseguida pelo Ban-
co Central.

Para 2020, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) esta-
beleceu meta de inflação de
4%, com margem de tolerância
de 1,5 ponto percentual.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), portanto, não poderá
superar 5,5% neste ano, nem
ficar abaixo de 2,5%. A meta
para 2021 foi fixada em 3,75%,
também com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentu-
al.

A projeção do Copom é que
inflação pelo IPCA termine
este ano em 2% e chegue a
3,2% em 2021. Esse cenário
considera que a Selic encerra-
rá 2020 em 2,25% ao ano e se
elevará até 3% ao ano em
2021. A taxa de câmbio será de
R$ 4,95.

No curto prazo, a inflação
“tende a mostrar elevação re-
fletindo, principalmente, os
impactos da reversão do com-
portamento dos preços inter-
nacionais de petróleo e de re-
ajustes de preços de itens ad-
ministrados que foram poster-
gados”. (Agencia Brasil)

Em queda pelo terceiro dia
seguido, o dólar comercial fe-
chou no menor valor em oito
dias. A bolsa de valores recu-
perou-se parcialmente da que-
da de segunda-feira (22) e vol-
tou a subir.

O dólar comercial encerrou
a terça-feira (23) vendido a R$
5,153, com queda de R$ 0,119
(-2,25%). A moeda operou em
queda durante toda a sessão. Na
mínima do dia, por volta das 16h,
chegou a ser vendida a R$ 5,134.

A cotação está no nível mais
baixo desde o dia 15, quando
havia fechado em R$ 5,142. A
divisa acumula alta de 28,41%
em 2020.

O dólar caiu num dia marca-
do por sinais de recuperação da
atividade econômica no exteri-
or. Na Europa, a pesquisa Índice
de Gerentes de Compras (PMI,
na sigla em inglês) registrou
melhora pelo segundo mês se-
guido. Embora ainda indique
queda na atividade, o indicador
superou as expectativas das ins-
tituições financeiras.

As tensões comerciais entre
Estados Unidos e China diminu-
íram depois que o presidente
norte-americano, Donald Trump,
escreveu na rede social Twitter
que o acordo comercial conti-
nua intacto.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação. O
índice Ibovespa, da B3 (a bolsa
de valores brasileira), fechou o
dia aos 95.975 pontos, com alta
de 0,67%. O indicador chegou a
subir quase 2% por volta do
meio-dia, mas desacelerou os

Dólar emenda terceira queda
 e é vendido a R$ 5,153

ganhos no decorrer da tarde.
No Brasil, a ata da reunião

do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Cen-
tral, divulgada  na terça-feira
(23), indicou que a economia
brasileira deve encerrar o pri-
meiro semestre com forte que-
da. Mesmo assim, o documen-
to informou que a atividade
atingiu o nível mais baixo em
abril e que a taxa Selic (juros
básicos da economia) chegou ao
limite mínimo.

Como a queda dos juros foi
uma das principais responsáveis
pela alta do dólar nos últimos
meses, a indicação de que o BC
pode encerrar os cortes na Se-
lic alivia as pressões sobre a
cotação. Juros baixos estimulam
a fuga de capitais financeiros de
países emergentes, como o Bra-
sil, porque tiram a atratividade
do país diante dos títulos do Te-
souro norte-americano, consi-
derados os investimentos mais
seguros do mundo.

Outro fator que contribuiu
para o alívio no mercado finan-
ceiro foram os preços do petró-
leo. A cotação do barril do tipo
Brent, principal referência para
as transações internacionais e
usada pela Petrobras, fechou a
terça-feira em US$ 43,86, no
maior nível desde o início de
março, pouco antes de ser decla-
rada a pandemia de coronavírus.
Em 21 de abril, a cotação che-
gou a cair para US$ 19,33, por
causa da redução global da de-
manda desencadeada pelas res-
trições de circulação em diver-
sos países. (Agencia Brasil)



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] 

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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002237-
49.2020.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MASTER CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ 22.006.603/0001-33, com
endereço à Calil Abutara, 51, Vila do Castelo, CEP 04438-130, São Paulo - SP que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Parque
Salem Incorporaçoes Spe Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 35.963,25 (válida em 10/01/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 27 de
maio de 2020.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO.Prazo 20 dias.PROCESSO Nº 0003157-11.2019.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 40ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LÉO DE JESUS HEINSBERG, CPF 367.887.918-72, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por Empresa de Comunicação PRM Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL da PENHORA 
realizada em contas correntes de sua titularidade junto ao Banco Bradesco no valor de R$ 3.976,59 e Banco do Brasil, 
no valor de R$ 795,56, nos termos do que prevêem os artigos 857 a 860 do CPC por intermédio do qual fica intimada de 
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias, iniciando-se a contagem após o decurso 
do prazo deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Ofício Cível 
Edital de Citação. Prazo 30 dias.  
Proc. 1087913-67.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível 
Central/SP. Faz saber a Ronaldo Oliveira da Silva CPF 
025.515.254-03, que Oseas Paes Ferreira e Adeon 
Rodrigues de Oliveira ajuizaram ação despejo por falta de 
pagamento,do imóvel na Rua Rodrigo Cesar de Menezes 
60-Casa 4,Catumbi, e a cobrança de R$13.680,00(ago/18). 
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para 
que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a ação ou 
peça a purgação da mora, sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.        [24,25] 

EDITAL DE INTIMA O - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N  0007942-82.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6  Vara C vel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de S o Paulo, Dr(a). Emanuel Brand o Filho, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) MOACYR GALO JUNIOR, CPF 071.415.158-01 e a GSP TECNOLOGIA EM GEST O EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ 04.185.325/0001-47, que por este Ju zo, tramita de uma a o de Cumprimento de Senten a, movida por
IRESOLVE Companhia Securitizadora de Cr ditos Financeiros S.A.. Encontrando-se o r u em lugar incerto e n o sabido,
nos termos do artigo 513, 2 , IV do CPC, foi determinada a sua INTIMA O por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias teis, que fluir  ap s o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 191.300,28 (em fevereiro/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do d bito e honor rios advocat cios de 10% (artigo
523 e par grafos, do C digo de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do C digo de Processo
Civil, transcorrido o per odo acima indicado sem o pagamento volunt rio, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias teis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intima o, apresente, nos pr prios autos, sua impugna o. Ser
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 24 e 25/06/2020

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, COM PRAZO DE
 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 

PROC. 1013386-36.2017.8.26.0309.
O Doutor Gustavo Pisarewski Moisés, MM. Juiz de Direi-
to da Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de 
Jundiaí (SP), na forma da Lei etc. FAZ SABER A TER-
CEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a concessionária 
Mata de Santa Genebra Transmissão S/A, move uma 
Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada 
em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar 
de Imissão na Posse contra HUMBERTO PELA JUNIO, 
Márcia Pasqualotti Barbin, Eliana Moreira Pela Grimal-
di, Claudia Moreira Pela, ROBERTO MOREIRA PELA, 
GRM CONSULTORIA E PARTICPAÇÕES LTDA E GPP 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL TDA, tendo por objeto 
os imóvel que é objeto da matrícula nº 28.254, do livro 2, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, decla-
rado de utilidade pública pela Resolução Autorizativa n. 
5.402, de 11/08/15, publicada no Diário Oficial da União 
no dia 17/08/15. Para o levantamento dos depósitos efe-
tuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo 
de 10 (dez) dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. lei nº 3.365/41, o qual, 
por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Jun-
diaí (SP), 25/10/18.

Itatiaia Investimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ nº 13.385.440/0001-56
- NIRE 35.300.391.675 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/6/20. Aos 15/6/20, às 10h, na sede, com a totalidade
do capital social. Mesa: Sr. Fauze Barreto Antun - Presidente; Sr. Rafael Freitas de Aguiar - Secretário. Deliberações: 1. aprovar o resgate
de até 35.000.000 ações resgatáveis classe B (“Ações Resgatadas”), o qual poderá ser parcial ou total, mediante a redução do capital
social da Companhia no montante de até R$35.000.000,00, e que poderá ser efetuado de maneira diferida com deliberações dos acionistas
da Companhia, mediante o resgate com a correspondente restituição de capital aos acionistas titulares das ações ordinárias classe B.
Registre-se que o resgate ora deliberado é realizado em acréscimo ao resgate deliberado na AGE, ocorrida em 28/2/20, cuja ata foi
publicada em 29/2/20 no jornal O Dia SP e no DOESP, com retifi cação em 4/3/20 nesses mesmos jornais, na qual se deliberou, dentre outras
matérias, pelo resgate de 80.000.000,00 de ações resgatáveis classe B, mediante a redução do capital social da Companhia no montante
de até R$80.000.000,00. Dessa forma, o resgate das ações poderá ser realizado até o total das 115.000.000 ações resgatáveis classe B,
mediante uma redução de capital de até R$115.000.000,00. 2. autorizar que o pagamento pelo resgate das ações ordinárias classe B seja
realizado ao acionista em bens e/ou em moeda corrente. 3. registrar que a efi cácia da deliberação de resgate das Ações Resgatadas, total
ou parcialmente, e a consequente redução do capital social da Companhia com restituição de parte do capital social fi ca condicionada ao
cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata, em face do disposto no artigo 174 da Lei da S.A.; (ii) decurso do
prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à essa
deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no 174 da Lei da S.A.;
e (iii) deliberação em assembleia geral extraordinária da Companhia homologando o resgate das ações ordinárias classe B e o valor da
redução de capital social da Companhia, bem como prazo e forma de restituição do capital aos acionistas detentores das ações ordinárias
classe B (a qual poderá ser realizada em dinheiro ou em bens) (“Assembleia de Homologação”). A Assembleia de Homologação poderá
cancelar o resgate e a consequente redução de capital, bem como homologar total ou parcialmente o resgate das ações ordinárias classe B
ora deliberada (e, em caso de homologação parcial do mencionado resgate, a Assembleia de Homologação poderá inclusive delegar poderes
para assembleia subsequente homologar o restante do resgate) e tomar as demais medidas necessárias para alteração do estatuto social
da Companhia. As ações resgatadas na forma da Assembleia de Homologação serão retiradas defi nitivamente de circulação, nos termos
do §1º do art. 44 da Lei das S.A. 4. consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo,
portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173 da Lei da S.A. 5. autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas
as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/6/20. 

TMK ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 28.131.759/0001-22 - NIRE 35300505832

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data e Horario: Realizada no dia 16 de março de 2020, às 10:00 horas. Local: Sede social, na Cidade de Praia Grande, 
Estado de São Paulo, Avenida Presidente Kennedy, 9457, 1º andar, sala 2, CEP 11705-000. Composição da Mesa: Jose 
Aristides Bigarani – Presidente; Luciano Prata Rodrigues Borges - Secretário. Convocação: Dispensada convocação 
prévia pela imprensa, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Presença: Acionistas representando a totali-
dade do Capital Social, conforme constante do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária 
a) Deliberar sobre as contas do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 
31 de Dezembro de 2019; e b) Reeleição da Diretoria. Deliberações Tomadas: Assembléia Geral Ordinária: a) Foram 
aprovadas as contas do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do Exercício Social Encerrado em 31 de 

o José Aristides Bigarani, brasileiro, solteiro, do comercio, portador do RG na 6.318.952 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 

Luciano Prata Rodri-
gues Borges
145.919.956-15 e no CREA/SP sob o na 9.995/D, residente e domiciliado no Município de Santos, no Estado de São Paulo, à 

mandato de 03 (três) anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercerem atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os 

e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Jose Aristides Bigarani; Secretário 
– Luciano Prata Rodrigues Borges; Acionistas: Termaq – Terraplanagem Construção Civil e Escavações Ltda – em 
recuperação judicial. Jose Aristides 
Bigarani - Presidente, Luciano Prata Rodrigues Borges - Secretário. JUCESP nº 193.459/20-6 em 02/06/2020.

Telar Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ.MF. 62.570.320/0001-34 - NIRE 35.300.483.286

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária de 04/05/2020
Instalação: 04/05/2020, 10 horas, sede social. Presenças: Totalidade. Convocação: Dispensada.
Mesa: Marco Antonio Botter - Presidente; Rodrigo Botter Rios Pinto - Secretário. Deliberações apro-
vadas: 1) As demonstrações financeiras de 31/12/2019, publicadas no DOESP e no Jornal O Dia, em
01/05/2020. 2) A destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 102.192,81, para conta Re-
serva de Lucros. Rodrigo Botter Rios Pinto-Secretário. JUCESP nº 213.562/20-0 em 22/06/2020.

AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF: 49.911.654/0001-66

Balanço Patrimonial

 Caixa  1.501  1.501 
 Depósitos bancários a vista  -    35 

 985  -   

 Aluguel a Receber  2.200  -   
 Créditos com PJ Mútuos  75.000  75.000 
 Créditos com PF. Ligadas  76.197  76.197 
 Tributos a Recuperar/Compensar  -    995.625 
 Despesas Pagas Antecipadamente  2.504  3.089 

 Créditos com partes relacionadas-PF  34.608.051  34.608.051 

 Terrenos nao operacionais  697.976  697.976 
 Predios nao operacionais  1.005.318  1.005.318 

 Imobilizado  6.768.776  6.768.776 
 Depreciação acumulada  (303.385)  (268.290)

 Obrigações tributárias  507  310 
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias  4.482  6.379 
 Outras obrigações sociais  44  44 
 Provisões trabalhistas e previdenciárias  10.155  8.974 
 Outras obrigações diversas  5.560  2.653 

 Débitos com partes relacionadas - PF  6.966.262  6.603.065 

 Capital social  43.159.899  43.159.899 
 Ajuste de avaliação patrimonial  2.479.314  2.479.314 
 Prejuízos acumulados  (9.292.986)  (7.862.311)
 Prejuízos do exercício  (398.114)  (435.050)

 -   
Receita de locação  26.400  -   

 -   
(-) Deduções de vendas  (2.239)  -   

 -   
( - ) Custos de produtos vendidos  -    -   

 -   
Despesas operacionais

 (286.324)  (292.036)
Tributárias  (54.755)  (71.570)
Outros receitas/despesas operacionais  (77.666)  (69.895)

 (3.578)  (1.555)
 48  6 

-

Patrimonio Líquido Social

Ajuste de 

Patrimonial

 Lucros ou 

Acumulados 

Patri-

Líquido
Saldo inicial em 

 Prejuízo líquido 
 do exercício 

 
35.490.361  -  - 

 
35.490.361 

 Integralização de capital social    -  -  (435.050)  (435.050)

 Ajuste de exercícios anteriores    -    -  (995.625)  (995.625)
 Prejuízo líquido do exercício        -  -  (398.114)  (398.114)

 Prejuízo liquido do exercício  (398.114)  (435.050)
 Ajuste devededores de exercícios anteriores  (995.625) -

 35.095  42.203 

 Alugueis a receber  (2.200)  -   
 Tributos a recuperar/compensar  995.625 -
 Despesas do exercicio seguinte  585  (405)
Valores Subscritos ao Capital a Receber  -   (34.571.153)

 Fornecedores nacionais  2.954  (1.223)
 Obrigações tributárias  197  10 
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias  (1.898) (729)
 Provisões s/férias  1.181  -   
 Outras obrigações  (47)  148 
 Contas a pagar  363.197  394.000 

 -    (919.036)
 -   

 Aumento de capital  -    35.490.361 
 -   

Caixa e equivalentes a caixa no ínicio do ano  1.536  2.410 
Variação ocorrida no período  950  (874)

Diretoria
 Diretor Presidente

Financeiras e estão a disposição na sede social  - CRC 1SP177326/O-7

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
(Valores em R$ 1,00)

Diretoria  Diretor Presidente

Bancos conta movimento  29  29 
 100  97 

Tributos a recuperar /compensar  -    1.222 

Créditos c/partes relacionadas  3.680.894  3.664.383 

Contas a pagar  10.755  10.755 
Lucros/dividendos a pagar  204.693  204.693 
Crédito com controladores Mútuos  75.000  75.000 

Obrigações c/c sócios  154.711  114.082 

Capital social  3.270.000  3.270.000 
Lucros ou (-)prejeizos acumulados  (34.136)  (8.800)

 (24.117)  -   
Tributárias  (1)  (1)

 4  4 

 Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício    -    3  3 

 Ajustes devedores de exerícios acumulados  (1.222)  (1.222)
 Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício    -    (24.114)  (24.114)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (24.114)  3 
Ajustes devedores de exercícios anteriores  (1.222)  -   

Tributos a recuperar/compensar  1.222  -   
C/c sócios  (16.512)  (25.666)

Outras obrigações  40.629  25.666 

 - CRC 1SP177326/O-7As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.

��������������	
���������������������������������������������������������������������	
������
�
��
����������������������������������������������������!��"�	��������������
���#
	�
����&�
�������'��*���
+�
�� ��<�� ��=� ��>�?� �� ����� ��� @	�� �� H�������� �
����� �
��*� �	� ���� �
����*� <��#�<
*������ @	�� ���� �	���� �
H��<������Q��WXX[\��]�^��XW^�\��^�XXWW�@	��������_	����<�������	����`*
�����H��<��������{|�����+�?�}~?��
��� ������}������ ��� ��>�}�� <��'��*�� �� ���
��� ���� 
�<
���� �� �� �����
�	
�!�� �������� ���
���� W\^� �� ���� �
���	
���������
����
�
���+�
�\�X�\��X�����������^Q�� 
�<���������������������Q��H������'��&�
<�� ���������
����
��'����������	*
������*�
�����
���������H�
<���
���*�@	������	����������+�����?����������*��'�����
��
��+��}������}�=���?����*H�����
��<�
��������"���������������\���X��X��XXXW]������@	������	�����+����
��}}���������� 
���
������� �����H����������<�	����� 
���
���?�������[[^[[�]?�� 
��<�
�������"��������
�� ��� �W[�^���^�\]^X�� ��@	��� �� H���*����� �� ��
�� ��� ������ �� ?�����XX�XX� '�
� ����
���� ������
���� H���
��<��
���� �� ��	� ��� ��������� �!�� "�	���� �� ���� ��*H��������� W��� ��� ������ ^� �� ��� �
��� �����
�� �����!�� �
������#�����"�X\��X]\�X����<�*������_����*��*���*��	����
�<��������!�����
����!�������H��������<
��]������
H������*������ ������� <��
����� '�
� �'��
�� �� <
���!�� H���� H�������� �
����� H���� <�*H���<���*� �*� _	����� H���
H��*������	���'�������������
'
<������	����
��������*�����H��<��������@	��������<�*H���<��������H�����
�����
���"���� <��#�<
*������� �������H��������H���������
����� <	_����� �
�� '
<���'
������� ��<��� �� <���	*��
���}�+��H�����������������*�������!��H��H�������H����@	������H�������W��
����@	��'�	
����H������<	�����
H�������H���������
������H�������� ���H�������!�������<�������������!����� ��	������<���
����� ������<���
�*�@	���������*����<	�������H�<
�����������H���������
�����H�������������'
������H	��
<������'��*������
�
����������� ���� �� H������ ������ <
��� �� �!�� "�	���� ���� ��� �� ����*���� �� �XW��

���}�+������}�{|��]�"?�=������X�������"?��������Q�WXW����]����XW��\��^�XXX�������������	
��������
��
��
��W���������������������?��
���������]����@	��������������!��"�	������������������������<������������?�*���
��� '��*�� �� +�
�� ��<�� ��=� ��>�?� ����� �+����� ���++�� ���?����}}�� ���� ��"�� W����\���^�XXXW]�\�� <�*
����������?	����������
��+
������W�������
*�"�	�
�������"�XW[��]XXX���!��"�	���]��"��@	���#��'�
�H��H�����	*�
��!�� �� "��<�
*����� ��*	*� ������ H��� H����� �� "��
���� }������� �������� �������� �� 
��
*H���<
�� ��� ��	�
��'������������
���!����������������<	*���������	��*�����H���� �
<��<
�*�����<�*�� '
�*����*�XW�X[��XW^
���������?��[^��XX�XX����<�������]�������	��*��	���� 
�<��������!�����
��� '�
�����*
�������	����}�{|���H��
���}�+�� H�������������� ���*�������!��H��H�������H����@	��� ���H�������W��
���� @	�� '�	
����H������<	�����
H����� �� H�������� �
����� �H�������� ���H������ �!�� ����� <��������� �� ��!��� �� ��	� ����� <���
����� ������� <���
�*� @	�� ����� ��*���� <	����� ��H�<
���� ����� �� H�������� �
����� H��� ��������� �'
���� �� H	��
<��� ��� '��*�� �� ��
�
�����������������H������������<
������!��"�	��������W����*�
�����X�X�

��������������	
�� �������������������������������������������������������������� ���� �	
����
���
��
���������������������������?��
����� ��� ]��������*��������������!��"�	�������������������	���
�������"���������
���������'��*����+�
����<�������������������������������� !������>���
��
����?�
�\����[^����"������W\[�W[\]X\��<�*�����������?	������<
�<�������
������>������
�����"�X�\��]������!�
>������� �� ��*H�� ]� �"�� @	�� �#�� '�
� H��H����� 	*�� ��!�� �� ���<	�!�� �� }��	��� �����_	
<
��� H��� H����� �
����<
��!�� "�����
���� �� �	<��!�� �� >���*����<
��� �������� �*� ��������� �� ��<��
*����� �� ?���W���X\�
������������	��
�������������H���*��������H���������H���<����������H������!��������
�����	<�<
���
�
������ ���� �	����� ��<�������]��� �� ��	� �*� �	���� 
�<����� �� �!�� ���
��� '�
� ����*
���� �� �	������	
��� H��
���}�+��H�������������� ���*�������!��H��H�������H����@	������H�������X��
����@	�� '�	
����H������<	���
��H�������H���������
�����H��	������
�����	��
���������H������H��#�����*������������	�������@	�����
�����*���������
�������<	�!����*�<������H���*����������������	����������#������
���������	�
��H���
*������ ��� H����� H���� �*�������� ��<��#�<���� �� <��
��� �� ���@������ �� �H��
����� �X�� �� ������ �*
���<	�!��� 
�<�	
���<	�������#������
������<���<
����H����������<	���� ��@	�������H���*������� ��������
�*� X^� H��<����� *����
��� �<���<
��� �� <�����!�� *������
�� �� _	���� �� W�� ��� *���� �!�� ����� �'��	��� �
H���*������'�	
�����H�������W���@	
�����
���H�����H��������!�����*������������<	�!����*�<�����������
��
�������*����<	�������H�<
�����������H���������
�����H�������������'
������H	��
<������'��*������
������
������ ���� �� H������ ������ <
��� �� �!�� "�	���� ���� W�� �� _	�#�� �� �X�X�

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

www.jornalodiasp.com.br

Vendas de títulos do Tesouro Direto
superam resgates em R$ 760 milhões

Nacional
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Os investimentos em títulos
do Tesouro Direto somaram R$
2,13 bilhões em maio deste ano,
em mais de 372,6 mil operações.
Durante o mês, os resgates so-
maram R$ 1,31 bilhão, e o paga-
mento de juros semestrais tota-
lizou R$ 58 milhões. Dessa for-
ma, houve emissão líquida (mais
vendas que resgates) de R$ 760
milhões, informou  na terça-feira
(23), em Brasília, a Secretaria do
Tesouro Nacional.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 65,27% das ope-
rações de investimento no mês.
O valor médio por operação fi-
cou em R$ 5.703,43.

Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os in-
dexados à taxa Selic (Tesouro
Selic) que atingiram R$ 1,07 bi-
lhão, representando 50,2% das
vendas.

Os títulos indexados à infla-

ção (Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais)
somaram, em vendas, R$ 629 mi-
lhões e corresponderam a 29,6%
do total, enquanto os títulos
prefixados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com Juros Se-
mestrais) alcançaram R$ 429 mi-
lhões em vendas, ou 20,2% do
total.

Nas recompras (resgates an-
tecipados), também predomina-
ram os títulos indexados à taxa
Selic, que somaram R$ 704 mi-
lhões (53,8%).

Os títulos remunerados por
índices de preços (Tesouro
IPCA+, Tesouro IPCA+ com Ju-
ros Semestrais e Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais)
totalizaram R$ 378 milhões
(29%), os prefixados, R$ 225
milhões (17,2%).

Quanto ao prazo, a maior
parcela de vendas se concen-

trou nos títulos com vencimen-
to entre um e cinco anos, que
alcançaram 54,3% do total. As
aplicações em títulos com ven-
cimento acima de dez anos re-
presentaram 25,6%, enquanto
os títulos com vencimento de 5
a 10 anos corresponderam a
20,1% do total.

Estoque
Em maio de 2020, o estoque

do programa chegou a R$ 61,18
bilhões, aumento de 1,5% em re-
lação a abril (R$ 60,24 bilhões).

Os títulos remunerados por
índices de preços se mantêm
como os mais representativos do
estoque, somando R$ 29,84 bi-
lhões, ou 48,8% do total. Na se-
quência, vêm os títulos indexa-
dos à taxa Selic (R$ 20,38 bi-
lhões, 33,3%), e os títulos prefi-
xados, que somaram R$ 10,97
bilhões, com 17,9% do total.

Quanto ao perfil de venci-
mento dos títulos em estoque, a
parcela com vencimento em até
um ano fechou o mês em R$ 5,35
bilhões, ou 8,7% do total. A par-
cela do estoque vincendo de 1 a
5 anos foi de R$ 36,92 bilhões
(60,3%) e o percentual acima de
5 anos somou R$ 18,91 bilhões
(31%).

Investidores
O total de investidores ati-

vos no Tesouro Direto, isto é,
aqueles que atualmente estão
com saldo em aplicações no
programa, atingiu 1.275.413 pes-
soas em maio, aumento de 28.075
investidores no mês.

Já o número de investidores
cadastrados no programa cres-
ceu em 247.419, ou 3,65% na
comparação com abril de 2020,
atingindo a marca de 7.016.194
pessoas.  (Agencia Brasil)

O comércio mundial de
mercadorias caiu a uma taxa
recorde nos primeiros meses
do ano devido à pandemia da
covid-19, mas não chegou a
consolidar o pior cenário pos-
sível, disse a Organização
Mundial do Comércio (OMC)
na terça-feira (23).

O órgão, com sede em
Genebra, previa em abril que
o comércio global de merca-
dorias recuaria entre 13% e
32% em 2020, números que
o chefe da OMC descreveu
como “feios”, antes de se re-
cuperar em 21% a 24% em
2021.

De fato, o volume do co-
mércio de mercadorias enco-
lheu 3% no primeiro trimes-
tre, informou a OMC, e as es-
timativas iniciais apontam para
um declínio ano a ano de
18,5% no segundo trimestre.

“A queda no comércio que
estamos vendo agora é histo-
ricamente grande - na verda-
de, seria a mais acentuada já
registrada. Mas há um impor-
tante lado positivo aqui: pode-
ria ter sido muito pior”, disse
o diretor-geral da OMC, Ro-
berto Azevêdo.

OMC diz que queda
recorde no comércio
poderia ter sido pior

A OMC disse que os go-
vernos reagiram mais rapida-
mente do que na crise de 2008
e 2009, e o apoio à renda in-
centivou os consumidores a
continuarem gastando. Al-
guns setores, como o de au-
tomóveis, caíram acentuada-
mente, mas outros, como ele-
trônicos, mantiveram-se bem.

Se o comércio crescer 2,5%
por trimestre durante o resto do
ano, a projeção mais otimista de
queda de 13% poderá ser reali-
zada, embora isso ainda seja pior
do que no auge da crise finan-
ceira em 2009, quando o comér-
cio recuou 12,5%.

No entanto, a OMC disse
que o crescimento mais fra-
co do que o esperado, restri-
ções comerciais mais amplas
e uma possível segunda onda
de infecções podem fazer
com que a recuperação de
2021 decepcione.

O comércio poderia então
se recuperar apenas cerca de
5%, deixando-o bem aquém
da situação pré-pandemia. As
medidas monetárias, fiscais e
comerciais terão um papel sig-
nificativo, disse a OMC.
(Agencia Brasil)

Juiz federal impõe uso de máscara
 ao presidente em locais públicos

O juiz Renato Coelho Bore-
lli, da 9ª Vara Federal Cível de
Brasília, impôs ao presidente Jair
Bolsonaro o uso obrigatório de
máscara em espaços públicos e
estabelecimentos comerciais,
como medida de proteção con-
tra o novo coronavírus. A deci-
são foi assinada na noite de se-
gunda-feira (22),

Em caso de descumprimen-
to, o magistrado definiu multa
diária de R$ 2 mil. Borelli afirmou
que a obrigatoriedade já foi im-
posta pelo governo do Distrito

Federal (GDF) desde abril, mas
que constatou em imagens dis-
poníveis na internet que o pre-
sidente não estaria cumprindo a
determinação, “expondo outras
pessoas à propagação de enfer-
midade que tem causado como-
ção nacional”.

Na mesma decisão, Borelli
ordenou que a União obrigue to-
dos os seus servidores e cola-
boradores a usar máscara para
proteção individual enquanto
estiverem prestando serviços,
sob pena de multa de diária de

R$ 20 mil ao governo em caso de
descumprimento. Ele atendeu a
um pedido feito por um advoga-
do em ação popular.

Fiscalização
O juiz decidiu ainda obrigar

o GDF a fiscalizar o uso efetivo
das máscaras por toda a popu-
lação, conforme previsto em de-
creto distrital sobre o assunto,
que já sujeita os infratores a
multa de R$ 2 mil. Ele disse que
também pretende estipular mul-
ta “caso não seja provado nos

autos quais medidas já foram
adotadas para tanto”.

Borelli citou entrevista em que
o governador Ibaneis Rocha diz
que apenas três multas foram apli-
cadas até o momento, dentre 33
mil advertências feitas por fiscais.

Procurada, a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), que atua na
defesa do presidente, disse que
“já estuda todas as medidas ca-
bíveis para reverter a liminar e
preservar a independência e a
harmonia entre os Poderes”.
(Agencia Brasil)
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A íntegra das demonstrações fi nanceiras encontram-se a disposição dos acionistas na sede social.
A DIRETORIA Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-1

Balanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 24.495.927,52 19.049.090,11
Ativo Circulante 2.360,95 1.610,39
Disponibilidades 2.360,95 1.610,39
Direitos Realizáveis a Curto Prazo - -
Ativo não Circulante 24.493.566,57 19.047.479,72
AFAC - 1.656.196,37
Investimentos 24.493.566,57 17.391.283,35

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 24.495.927,52  19.049.090,11
Passivo não Circulante - 1.290.156,37
AFAC - 1.290.156,37
Patrimônio Líquido 24.495.927,52 17.758.933,74
Capital Social 10.538.186,37 8.487.030,00
Reservas 9.193.808,80 8.331.329,27
Apuração do Resultado 4.763.932,35 940.574,47

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas 12.772.909,02 2.748.755,95
Receitas de Participações Societárias 12.772.909,02 2.748.755,95
Custos e Despesas (8.008.976,67) (1.808.181,48)
Despesas Operacionais (8.007.821,23) (1.806.582,66)
Despesas Tributárias (497,82) (1.009,72)
Despesas Financeiras (657,62) (589,10)
Resultado antes IRPJ e CSLL 4.763.932,35 940.574,47
Resultado Líquido 4.763.932,35 940.574,47

Betax Participações S.A. - CNPJ nº 14.682.714/0001-31
Demonstrações Financeiras em 2019 e 2018

A DIRETORIA
Claudenir Vieira de Oliveira
Contador - CRC 1SP184145/O-1

Balanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 28.729.171,46 23.657.320,02
Ativo Circulante 3.753,44 1.669,88
Disponibilidades 3.753,44 1.669,88
Ativo Não Circulante 28.725.418,02 23.655.650,14
AFAC - 4.311.931,60
Investimentos 28.725.418,02 19.343.718,54

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 28.729.171,46 23.657.320,02
Passivo não Circulante 4.617.161,81 6.273.358,18
Empréstimos Obtidos de Pessoas Ligadas 4.617.161,81 4.617.161,81
AFAC - 1.656.196,37
Patrimônio Líquido 24.112.009,65 17.383.961,84
Capital Social 15.115.710,19 13.079.513,82
Reserva de Lucros 4.226.353,08 3.354.238,81
Apuração do Resultado 4.769.946,38 950.209,21

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas 9.563.252,66 2.807.161,20
Receitas com Participações Societárias 9.563.252,66 2.807.161,20
Custos e Despesas (4.793.306,28) (1.856.951,99)
Despesas Operacionais (4.792.150,84) (1.855.501,12)
Despesas Tributárias (497,82) (847,37)
Despesas Financeiras (657,62) (603,50)
Resultado antes IRPJ e CSLL 4.769.946,38 950.209,21
Resultado Líquido 4.769.946,38 950.209,21

Bertha Participações S.A. - CNPJ nº 14.692.670/0001-20
Demonstrações Financeiras em 2019 e 2018

A íntegra das demonstrações fi nanceiras encontram-se a disposição dos acionistas na sede social.

A íntegra das demonstrações fi nanceiras encontram-se a disposição dos acionistas na sede social.

 2019 2018
Receitas 4.251.192,59 3.856.236,64
Deduções das Receitas (154.406,79) (140.133,48)
Resultado Operacional Bruto 4.096.785,80 3.716.103,16
Custos e Despesas (411.011,62) (438.162,88)
Despesas Operacionais (370.484,49) (403.973,57)
Despesas Financeiras (12.514,65) (7.326,46)
Despesas Tributárias (28.012,48) (26.862,85)
Resultado antes IRPJ e CSLL 3.685.774,18 3.277.940,28
Provisão para Imposto e
 Contribuição sobre lucro (443.250,08) (399.479,43)
Resultado Líquido 3.242.524,10 2.878.460,85

Demonstração do ResultadoBalanço Patrimonial 2019 2018
ATIVO 14.045.277,18 11.596.448,56
Ativo Circulante 1.880.797,58 1.184.353,12
Disponibilidades 907.040,28 361.358,19
Direitos Realizáveis a Curto Prazo 973.375,64 822.804,54
Despesas do Exercício Seguinte 381,66 190,39
Ativo não Circulante 12.164.479,60 10.412.095,44
Imobilizado 12.164.479,60 10.412.095,44
Bens e Direitos em uso 4.393.197,94 4.385.665,94
Bens Imóveis 9.568.896,11 7.520.896,11
Depreciação Acumulada (1.797.614,45) (1.494.466,61)

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 14.045.277,18  11.596.448,56
Passivo Circulante 1.978.392,65 571.088,13
Fornecedores Nacionais 1.818.716,59 1.896,88
Obrigações Tributárias 159.620,00 110.772,60
Contas a Pagar 56,06 458.418,65
Patrimônio Líquido 12.066.884,53 11.025.360,43
Capital Social 4.224.522,00 4.224.522,00
Reserva de Lucros 4.599.838,43 3.922.377,58
Apuração do Resultado 3.242.524,10 2.878.460,85

Vestax Administração e Participação S.A. - CNPJ: 14.682.864/0001-45
Demonstrações Financeiras - Exercício de 2019 e 2018

A Diretoria
Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-1

A DIRETORIA Claudenir Vieira de Oliveira - Contador - CRC 1SP184145/O-2

Demonstrações Financeiras em 2019 e 2018
Silva e Barbosa Comércio de Alimentos Ltda - CNPJ nº 60.437.647/0001-07

Balanço Patrimonial 2019 2018

ATIVO 538.090.357 231.990.357

Ativo Circulante 154.470.933 145.928.029

 Disponibilidades 11.970.226 18.968.727

 Direitos Realizáveis a Curto Prazo 141.824.686 126.024.974

 Despesas do Exercício Seguinte 676.021 934.329

Ativo não Circulante 383.619.424 86.062.328

 Direitos Realizáveis a Longo Prazo 5.258.906 4.935.520

 Imobilizados 354.101.094 61.634.850

 Ativo intangível 24.259.424 19.491.958

Balanço Patrimonial 2019 2018
PASSIVO 538.090.357 231.990.357
Passivo Circulante 200.709.569 189.368.349
 Fornecedores 113.169.837 98.684.227
 Empréstimos e Financiamentos 43.043.843 57.698.500
 Obrigações Trabalhistas 18.939.928 18.539.708
 Obrigações Tributárias 4.554.664 4.978.210
 Contas a pagar 21.001.296 9.467.704
Passivo não Circulante 309.190.187 23.677.858
 Arrendamento Direito de Uso 277.041.435 -
 Outras exigibilidades 32.148.752 23.677.858
Patrimônio Líquido 28.190.601 18.944.151
 Capital Social 25.691.105 21.379.175
 Prejuízos Acumulados (2.435.025) (3.307.299)
 Apuração do Resultado 4.934.521 872.274

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas 1.184.186.418,63 1.098.440.416,22
Receitas Brutas com Vendas 1.256.877.361,68 1.169.062.028,71
Deduções das Receitas 
 com Vendas e Serviços (82.591.741,90) (78.513.684,67)
Receitas Financeiras 2.755.043,11 1.853.754,32
Outras Receitas não Operacionais 7.145.755,74 6.038.317,86
Custos e Despesas (1.176.519.403,50) (1.097.107.831,25)
Custos das Mercadorias Vendidas (883.497.823,96) (826.450.283,93)
Despesas Operacionais (266.797.033,65) (253.579.881,01)
Despesas Operacionais 
 Tributárias e Financeiras (26.224.545,89) (17.077.666,31)
Resultado antes IRPJ e CSLL 7.667.015,13 1.332.584,97
Provisão para Imposto 
 e Contribuição sobre Lucro (2.732.494,32) (460.310,81)
Resultado Líquido 4.934.520,81 872.274,16A íntegra das demonstrações fi nanceiras encontram-se à disposição dos cotistas na sede social.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Atividades Operacionais 2019 2018

Resultado do Período (1.306) (1.643)
Depreciação e Amortização 18 (33)
Lucro Operacional Bruto antes das Mudanças
 no Capital de Giro (1.288) (1.676)
Caixa Proveniente das Operações (1.288) (1.676)
Fluxo de Caixa antes dos Itens Extraordinários (1.288) (1.676)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1.288) (1.676)

Aumento nas Disponibilidades (1.288) (1.676)
Disponibilidades - No Início do Período 158 320
Disponibilidades - No Final do Período 201 158

CDG Construtora S/A
CNPJ nº 03.043.067/0001-00

Demonstrações Contábeis - Balanço Encerrado em: 31/12/2019 (Valores em milhares de reais)

Descrição 2019 2018
Ativo 61.311 84.693
Ativo Circulante 33.790 32.789
Disponível 1.235 667
Clientes 26.461 26.078
Outros Créditos 4.107 4.057
Estoque 1.987 1.987

Ativo Não Circulante 27.521 50.792
Ativo Realizável a Longo Prazo 25.518 50.241
Sociedades em Conta de Participação - SCP 13.619 37.118
Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas 4.400 5.060
Depósitos Judiciais 357 280
Empréstimos 7.142 7.782

Investimentos 1.987 513
Imobilizado 1 18
Móveis e Utensílios 81 81
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 341 341
(–) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas(421) (403)

Intangível 16 20
Marcas, Direitos e Patentes 20 20
(–) Amortização (4) –

Contas de Compensação Ativas e Passivas – 1.112
Compensação Ativa – 2.796
(–) Compensação Passiva – (1.685)

Descrição 2019 2018
Passivo (61.311) (84.693)

Passivo Circulante (2.190) (2.114)
Fornecedores (567) (562)
Obrigações Tributárias (368) (364)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (693) (1.188)
Outras Obrigações (561) –

Passivo Não Circulante (11.463) (31.723)
Passivo Exigível a Longo Prazo (11.463) (31.723)
Empréstimos (7.229) (9.478)
Impostos Parcelados (119) (147)
Distribuição de Lucros a Pagar – (22.097)
Controladora, Controladas e Coligadas (4.115) –

Patrimônio Líquido (47.658) (50.856)
Capital Social (17.000) (17.000)
Capital Subscrito (17.000) (17.000)

Reservas (30.658) (3.725)
Reservas de Lucros (30.658) (3.725)

Lucros ou Prejuízos Acumulados – (30.131)
Lucros ou Prejuízos Acumulados – (30.131)

Demonstração do Resultado do Exercício
Descrição 2019 2018
Receita Bruta 9.680 23.200
Deduções da Receita Bruta (898) (2.821)
Custos (12.403) (27.625)
Receita Líquida (3.621) (7.246)
Lucro Bruto (3.621) (7.246)
Despesas Operacionais (4.417) (5.864)
Despesas Administrativas (4.417) (5.864)
Receitas Financeiras 5 55
Outras Despesas Operacionais (4) –
Outras Receitas Operacionais 296 1.270
Resultado Operacional (7.740) (11.784)
Despesas Não Operacionais (115) –
Receitas Não Operacionais 7.275 11.577
Resultado antes do IR e CSL (580) (207)
Provisões para IR e CSL (726) (1.436)
Prejuízo do Exercício (1.306) (1.643)

Balanço Patrimonial

Auditoria Contábil Independente/Relatório de Auditoria sobre as 
Demonstrações Contábeis e Índices Financeiros

Aos Sócios, administradores, autarquias e órgãos públicos federais,  
estaduais, municipais, setor privado, órgãos licitantes, mercado segurador, 
setor bancário e demais interessados. Seção “A” - Análise: Examinei  
as demonstrações contábeis da CDG Construtora S/A, CNPJ nº 
03.043.067/0001-00, que compreendem o balanço patrimonial encerrado 
em 31/12/2019 com o número de recibo AF.52.5B.71.10.88.90. 1E.7A.89.
BA.3F.58.72.50.3C.F8.2F.01.1A-1 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e das origens 
e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas 
datas, bem como as políticas contábeis adotadas.  Minha responsabilidade 
é a de expressar uma análise sobre essas demonstrações contábeis acima 
citadas, e avalio que as mesmas se apresentam adequadamente em todos 
os aspectos relevantes, nas posições patrimonial e financeira e de suas 
operações e fluxo de caixa em 31/12/2019, de acordo com as práticas e 
normas contábeis brasileiras e internacionais. Seção “B” - Base para opi-
nião: A auditoria foi conduzida de acordo e conforme as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria correspondentes. As evidências obtidas, du-
rante os trabalhos foram o suficiente e apropriadas para fundamentar minha 
análise que compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento 
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transa-
ções e os sistemas contábil e de controles internos de entidade; (b) a cons-
tatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam 
os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das 
práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela  
administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto. Reafirmando que sou independente 
em relação a CDG CONSTRUTORA S/A, de acordo com os princípios pre-
vistos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas 
pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Seção “C” - Continuidade 
Operacional e Índices Financeiros: Ressaltamos que não há nenhuma 
incerteza quanto à capacidade da empresa em manter sua continuidade 
operacional e não há ressalva relacionada a este ponto, verificamos que no 
atual exercício foi apurado um patrimônio líquido de R$ 47.657.913,23  
também foram verificados 4 índices econômicos financeiros onde AC = Ati-
vo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = Passivo  
Circulante, PNC = Passivo Não Circulante e AT = Ativo Total, conforme  
demonstrado abaixo:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC = = = 15,42
AC 33.789.801,42

PC 2.190.168,98
Índice de Liquidez Geral (ILG):

ILC = = = 4,34
AC + (RLP)

PC + (PNC/ELP)

33.789.801,42 + 25.517.658,95 = 59.307.460,37

2.190.168,98 + 11.463.192,08 = 13.653.361,06

Índice de Endividamento Geral (IEG):

IEG = = = 0,22
PC+ (PNC/ELP)

AT

2.190.168,98 + 11.463.192,08 = 13.653.361,06

61.311.274,29
Solvência Geral (SG):

SG = = = 4,49
AT

PC + (PNC/ELP)

61.311.274,29

2.190.168,98 + 11.463.192,08 = 13.653.361,06
Seção “D” - Outras Informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da empresa é respon-
sável pelas informações e pela adequada apresentação do Relatório da 
Administração e as demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Também pelos controles internos, que foram 
determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis, livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por motivo de fraude ou erro. Os responsáveis pela governança da em-
presa, são aqueles responsáveis pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Seção “E” - Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Meu objetivo 
foi obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão li-
vres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e assim emitir e concluir o relatório de auditoria contendo minha 
análise. A elaboração desta análise utiliza um método com alto nível de 
segurança, mas, não é uma garantia de que a auditoria irá sempre detectar 
as eventuais distorções relevantes e existentes, pois as distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro, assim podendo ser consideradas rele-
vantes quando ocorridas individualmente ou em conjunto, podendo influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários sobre as referidas demonstrações financeiras. Durante a auditoria 
realizada, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional ao 

longo do trabalho. Além disso identifiquei e avaliei os riscos, bem como 
obtive evidência suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é extre-
mamente baixo, pois a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas e etc., e 
em nenhum momento obtive indícios, motivos ou desconfiança de atos im-
próprios ou ilegais. Obtive acesso e entendimento a todos os controles in-
ternos relevantes e necessários para planejar procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressar opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da empresa e sim a avaliação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. Com base nas 
evidências obtidas, verifiquei se existe incerteza relevante a saúde financei-
ra da empresa, continuidade operacional e eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional, minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de meu relatório. Todavia, eventos e condições 
futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade ope-
racional. Devo avaliar a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se, as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada e obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente as informações fi-
nanceiras das entidades ou atividades de negócio para expressar uma opi-
nião sobre as demonstrações financeiras. Seção “F” - Conclusão: Após 
análise verifiquei que as demonstrações contábeis acima referidas, repre-
sentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira na CDG CONSTRUTORA S/A em 31/12/2019, o resul-
tado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as 
origens e aplicações de seus recursos referente aos exercícios findos na-
quelas datas, elaboradas de acordo com os princípios Fundamentais da 
Contabilidade. São Paulo, 27/04/2020. Contador & Auditor Responsável
João Batista Zupirolli - CRC 1SP 102752/O-0.

A Diretoria
Marcio Mendonça Rodrigues 

CRC 1SP191008/O-2 - CPF: 145.020.718-97

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 

Realizado 
Autorizado

Capital 
Social

Reservas 
de Lucros

Reserva para 
Contingência

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31/12/2018 17.000 3.725 30.131 50.856
Ajustes de Exercícios Anteriores – – (1.306) (1.306)
Aumento de Capital 26.933 (28.825) (1.893)
Saldo em 31/12/2019 17.000 30.658 – 47.658

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062919-43.2016.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de
Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) União Leão Capri Comércio de Metais Ltda Epp,
CNPJ 01.182.383/0001-29, na pessoa de seu representante legal e a Antonio Carlos dias Messias, CPF
102.596.008-49, Therezinha Troise Messias, CPF 165.234.948-02, Antonio Carlos Troise Messias, CPF
087.495.808-33 e Marilene da Cunha, CPF 193.380.728-86 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 214.640,02 (30/06/2016), referente Cédula de Crédito
Bancário nº 342.406.637 de 06/11/2015. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a Citação por
edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos
pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intimem-
se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os
devedores poderão depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante
em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002949-10.2019.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane
Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Paulo Cezar Battistel, CPF: 116.037.878-95, que Associação
Nóbrega de Educação e Assistência Social, CNPJ: 33.544.370/0017-06 (entidade mantenedora do Colégio
São Francisco Xavier) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, objetivando o recebimento de R$
13.711,26 (Fevereiro/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades de Setembro a Dezembro
de 2015 dos Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena
de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2020. 24 e 25/06

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1008822-88.2019.8.26.0100. O Dr. Gustavo Coube de Carvalho,
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Byung Gun Lee CPF:
230.969.868-78 e Mi Jung Lee CPF: 230.969.858-52, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ:
61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 44.478,16 (Fevereiro/2019), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes 31/01/2013,
com renovação automática. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados.
Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26/05/2020.    24 e 25/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1014267-64.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1014267-64.2017.8.26.0001.
O Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP, na
forma da Lei, etc... Faz Saber a Adnan Hasan Dahbur CPF: 577.814.001-00, que Pro Ensino Sociedade Civil
Ltda CNPJ: 60.558.483/0001-76 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento
de R$ 9.249,17 (Maio/2017), representada pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes em 21/01/2015. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo,
27 de Maio de 2020. 24 e 25/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021296-73.2014.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fernanda de Andrade França CPF: 315.261.238-94, que
Sociedade de Ensino Sir Isaac Newton S/S Ltda EPP CNPJ: 07.042.952/0001-17 ajuizou Ação de Execução
de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 8.973,27 (Julho/2014), representada pelo Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 01/02/2013. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento
integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante
em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2020. 24 e 25/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005022-25.2014.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA
BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Consorcar Veículos Ltda, CNPJ: 05.081.126/0001-
51 (na pessoa de seu representante legal Sra. Claudia Cristiane Pegorer CPF: 190.923.198-30) e Marco
Aurélio Forni, CPF: 075.757.398-31, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios
Ltda, CNPJ: 46.349.106/0001-04, ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 98.361,77 (Abril/
2014), representada pelo saldo devedor da dívida consorcial identificado pela sigla CR01 (atualmente Grupo
010603), através da Cota 004100. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido (ficando isentos de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução.
Não sendo pago o débito ou oferecido embargos monitórios, o réus serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de maio de 2020. 24 e 25/06

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023281-09.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS
MOREIRA DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRISTIAM MARTINS JANUÁRIO, RG 22.699.375,
CPF 252.278.118-90, tendo como corréus JOSÉ DIRCEU JANUÁRIO E IVONETE MARTINS JANUÁRIO
já citados, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança por parte do Espólio
de Abdallah Issa Azar, representado por Marina Abdallah Azar Milanez, objetivando a retomada do imóvel
situado na Av. Roland Garros, nº 1.528, Jardim Brasil, CEP 02235-001, São Paulo-SP, declarando-se rescindido
o contrato de locação celebrado entre as partes, além de condenar os Réus ao pagamento de R$ 11.444,10
(julho/2016), a ser atualizado, em razão do inadimplemento dos alugueres e encargos, desde janeiro de 2016.
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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito reclamado (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91), podendo, no mesmo prazo, apresentar
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor, considerando-se o réu revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de junho
de 2020. 24 e 25.06

EDITAL de Convocação de Assembleias Geral Ordinária
e Extraordinária em caráter virtual

A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo
– FESSP/ESP – CNPJ/MF nº 61.194.478/0001-94. CONVOCA os Membros do Conselho
de Representantes para participarem das Assembleias Geral Ordinária (AGO) e
Extraordinária (AGE), ambas no dia 30/06/2020, as quais serão realizadas de forma
virtual em face do isolamento social, de acordo com as normas do estado de calamidade
pública, Pandemia COVID 19. A AGO e AGE serão realizadas através da plataforma
ZOOM, link de acesso: https://app.smartsheet.com/b/form/
dab0b19a4a51453dac9ad917627cb502, que será disponibilizado a todos, 30 (trinta)
minutos antes do início, como segue: AGO: primeira chamada às 09:30h com 50%
mais um dos membros e, em segunda chamada às 10:00h com qualquer número, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Debater e votar o parecer do Conselho
Fiscal sobre as contas e as demonstrações financeiras do exercício de 2019. AGE:
primeira chamada ás 11:00h com 50% mais um dos seus membros e, em segunda
chamada às  11:30h com qualquer número para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: I)  Assembleias Virtuais; II) PANDEMIA-COVID 19 - Informes e Notícias; III)
Estado de Calamidade Pública, impactos no setor público e seus servidores; IV)
Criação do Grupo de Trabalho Jurídico sob coordenação da FESSP-ESP; V) Decreto
Estadual nº 65.021, de 19/06/2020; VI)Implantação do Pronaserv – Programa Nacional
de Benefícios dos Servidores Públicos do Brasil; VII) Definição do Plano de Ação. São
Paulo, 23 de junho de 2.020. Lineu Neves Mazano – Presidente”.
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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. 

EDITAL de Convocação de Assembleia Geral Ordinária em caráter virtual
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de SP- SISPESP, CNPJ
nº 60.260.155/0001-99, nos termos que lhe confere o estatuto social, CONVOCA os
filiados quites com suas obrigações estatutárias, a participarem de Assembleia Geral
Ordinária (AGO) a ser realizada no dia 29/06/2020, que será realizada de forma virtual
em face do isolamento social, de acordo com as normas do estado de calamidade
pública, Pandemia COVID 19  a AGO será realizada através da plataforma ZOOM, link
de acesso: https://app.smartsheet.com/b/form/dab0b19a4a51453dac9ad917627cb502 ,
que será disponibilizado a todos, 30 (trinta) minutos antes do início, como segue: AGO:
primeira chamada às 16:30h com a presença  mínima de 5% dos filiados e, em
segunda chamada às 17:00h com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: I – Debater e votar o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas e as
demonstrações financeiras do exercício de 2019; II – Informes das ações do Sispesp.
São Paulo, 23 de junho de 2020.          LINEU NEVES MAZANO - Presidente

INOMITOS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
CNPJ: 32.263.291/0001-05 - NIRE: 3523541463-7

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas realizada em 22/05/2020.
Aos 22/05/2020, às 10h, em sua sede social, nesta Capital do Estado de SP à R. Itacolomi, 423, 2º andar, apto. 
21, Higienópolis, CEP: 01239-020, reuniram-se os sócios quotistas, a Sra. Miriam Hiromi Tsuruda Osato, 
RG 32.989.618-0 SSP/SP e CPF 118.305.928-07, e o Sr. Enzo Tsuruda Osato, RG 54.574.160-9 SSP/SP e 
CPF 436.720.678-57. Em conformidade com o Contrato Social, assumiu a presidência a Sra. Miriam Hiromi 
Tsuruda Osato, acima identificada e qualificada, o qual convidou a mim, Enzo Tsuruda Osato, acima qualificado 
e identificado, para secretário. Atendidos os requisitos legais, a senhora Presidente iniciou os trabalhos, informando 
que a presente reunião tem por finalidade deliberar sobre a redução de Capital Social de R$ 247.000,00 para 
R$ 50.000,00 pelo motivo de Capital excessivo em relação ao objeto social, conforme disposto no Artigo 1084 
da Lei 10.406/2002, restituindo parte do valor das quotas aos sócios quotistas. A Sra. Presidente franqueou a 
palavra aos presentes e como ninguém fez uso da mesma a reunião foi suspensa por tempo suficiente para que 
fosse lavrada a presente ata. Constatada a concordância de todos os presentes quanto à matéria acima, inexistindo 
qualquer outra manifestação e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e, lida e achada conforme, 
vai por todos assinada. Miriam Hiromi Tsuruda Osato - Presidente; Enzo Tsuruda Osato - Secretário. 
Miriam Hiromi Tsuruda Osato; Enzo Tsuruda Osato.

FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 1ª VARA CÍVEL - Rua Agostinho Gomes, 1455
- 1º andar - sala 115 - Ipiranga - CEP 04206-000 - Fone: (11) 3489-2845 - São
Paulo-SP - E-mail: ipiranga1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de
20 dias - Processo nº 0001273-86.2020.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Var a  Cíve l ,  do  Foro  Reg iona l  X  -  Ip i ranga ,  Es tado  de  SãoPau lo, Dr.  LUIS
FERNANDO CIRILLO , na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a DASI COMERCIO E
DISTRIBUICÃO EIRELI, na pessoa de seu repr. legal LOUAI AL RACHID, CNPJ
21.894.995/0002-32,  com endereço à Rua Agost inho Gomes, 2212,  Ip i ranga,
CEP 04206-001, São Paulo/SP, que por este Juízo, tramitade uma ação de CUM-
PRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALPARGATAS S.A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determina-
da a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE a QUANTIA de R$136.299,41
(cento e tr inta e seis mi l ,  duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um
centavos), devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do
débito e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, INDEPENDENTE-
MENTE de PENHORA ou NOVA INTIMAÇÃO, apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2020.

24  e  25/06

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL XII - NOSSA SENHORA DO Ó - 3ª
VARA CÍVEL - Rua Tomás Ramos Jordão, 101 - 3º andar - sala 306 - Freguesia do
Ó -  CEP 02736-000  -  Fone :  (11)  3992-5294 -  São  Pau lo -SP -  E-ma i l :
Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0003502-72.2009.8.26.0020 . A MMª  Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional  XI I  -  Nossa Senhora do Ó,  Estado de São Paulo, Dra.  SABRINA
SALVADORI SANDY SEVERINO,  na forma da Lei,  etc. FAZ SABER a FELIPE
DOURADO DA CUNHA,  brasi leiro, RG 34.359.625-8, CPF360.390.088-06, que
lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte
de ELISIO SCALA, CPF 053.204.998-50, RG 9.813.358, objetivando a cobrança
de R$ 2.512,76(Jun/2008) representada por t í tulos vencidos não pagos e pro-
testados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edi ta l , PAGUE o DÉBITO ou, em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS ou, a inda,
RECONHECENDO o CRÉDITO do EXEQUENTE e DEPOSITANDO 30% do valor da
execução, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS atualizadas, SOB
PENA de PENHORA de tantos bens quantos bastem para a solução da dívida, e
ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECI-
AL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2019.

24  e  25/06

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

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. 

ISEC SECURITIZADORA S.A.
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 54ª e 55ª séries da 4ª Emissão da Isec Se-
curitizadora S.A (“Emissora” e “Emissão”), a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fidu-
ciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Ti-
tulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 02 de julho de 2020, às 14:30 horas, de modo 
exclusivamente digital, conforme disposições da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, através da plataforma 
unifi cada de comunicação microsoft teams (“Teams”) a ser enviado o link para conexão pela Emissora, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Emissora” ou “Securitizadora”), a fi m de, deliberar e/ou discutir sobre a se-
guinte Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: (a) A confi rmação ou não da exigência de Recompra Compulsória, pelo Ce-
dente, nos termos do item (xxi) da Cláusula 4.1 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliá-
rios e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”) com o consequente resgate antecipado dos CRI, diante da verifi cação 
de insufi ciência dos Recursos depositados na Conta Vinculada por dois meses consecutivos. (b) Caso os investidores 
não exijam a Recompra Compulsória, deliberar sobre a solicitação formal da Cedente, datada de 21 de maio de 2020 
(“Solicitação”), em razão o cenário crítico que assola o mercado nacional e internacional nesse momento, originado 
pelo novo corona vírus causador da Covid-19, e que abrange os seguintes pedidos: (i) a concessão ou não de prazo até 
dezembro de 2020 para que a Cedente recomponha o Valor Mínimo dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada 
(cláusula 3.1.1. do Contrato de Cessão Fiduciária), correspondente ao valor necessário para a quitação integral de 3 
(três) parcela mensal de pagamentos - PMTs vincendas, na respectiva data de apuração; (ii) Aprovação ou não da libe-
ração para a Cedente dos Recursos disponíveis na Conta Vinculada, até então bloqueados pelo Banco Depositário con-
forme solicitado pela Emissora nos termos da cláusula 3.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária, em razão de os Recur-
sos depositados na Conta Vinculada não terem atingido o Valor Mínimo nas apurações realizadas em 05 de abril e 05 
de maio de 2020; (iii) Desconto no valor do pagamento mensal dos Aluguéis, ou prorrogação de pagamento mensal 
dos Aluguéis a partir do mês de maio de 2020 a dezembro de 2020, e consequente prorrogação das PMT (parcelas do 
CRI), previstas no Anexo I ao Termo de Securitização, de competência a partir de maio de 2020 até dezembro de 2020, 
calculados na forma prevista na Cláusula 1.25 do Contrato de Cessão, com acréscimo ao saldo devedor dos valores não 
pagos e redefi nição do fl uxo mensal no período remanescente do CRI; e (c) Autorizar a Emissora, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assem-
bleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos Documentos da Operação. Quórum: O quó-
rum de aprovação desta assembleia para deliberação em segunda convocação sobre o item ‘(a)’ da Ordem do Dia é de 
50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, nos termos do item 8.2 do Termo de Securitização. Com re-
lação aos demais itens da Ordem do Dia o quórum de aprovação em segunda convocação é de maioria dos CRI em Cir-
culação presentes à Assembleia Geral, representados pelos Titulares de CRI, nos termos do item 15.8 do Termo de Se-
curitização. Tendo em vista que a assembleia será sediada de forma remota com o Teams, acima mencionado, pedimos 
aos Titulares de CRI que apresentem, por e-mail, para assembleias@vortx.com.br ou agentefi duciario@vortx.com.br e 
gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, todos os documentos de representação para a participação na 
assembleia (vide abaixo exemplos de documentos), com a indicação da(s) pessoa(s) naturais que representarão cada 
investidor e os endereços eletrônicos correspondentes para envio do link de acesso para a participação na assembleia. 
Exemplo de documentos de representação: procuração, emitida por instrumento público ou particular, acom-
panhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para 
a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores 
destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma do signatário e devem 
ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Demais informações e orientações acerca da presente Assembleia encontram-se 
disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente com o presente edital de con-
vocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.

São Paulo, 24 de junho de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.

FIP BKO I HOLDING S.A. - NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 22.06.2020

Data, Hora, Local: 22.06.2020, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luciana Martins Guedes Improta; Secretário: Octá-
vio Pinheiro Canguçu Filho. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital social, por ser considerado excessi-
vo de R$ 1.450.000,00, passando de R$42.707.552,00 para R$ 41.257.552,00, sem o cancelamento de ações, haven-
do ajuste ao seu valor nominal; (ii) O pagamento, a título de restituição de R$1.450.000,00 aos acionistas. A redução 
somente será efetivada após o prazo para oposição de credores (artigo 174, § 2º, da Lei nº 6.404/76). Não haverá in-
cidência de correção sobre o valor a ser creditado; (iii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capi-
tal social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de 
R$41.257.552,00, dividido em 43.007.552 ações, com valor nominal de R$0,9593094720 cada uma.”. Encerramen-
to: Nada mais. São Paulo, 22.06.2020. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BKO I, Gestora: BREI – 
Brazilian Real Estate Investments Ltda. por: Vitor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ-SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0702187-45.2012.8.26.0704/01. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Lima Pereira, na forma da 
Lei, etc.. FAZ SABER a(o) MARY TING CHIU,  passaporte americano nº 158814419, YANEK SIN YEUNG CHIU,  
passaporte americano nº 154750006, JULIA TING, passaporte americano nº 035391358 e HYMAN KATZ , passaporte 
americano nº 033234338, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
CAMBRIDGE PARK, procedeu-se a penhorado de 25% (vinte e cinco por cento) da titularidade do seguinte imóvel: 

situado à rua Critios, 189, no 
Parque Bairro Morumbi, no 13º Subdistrito- Butantã, matriculado sob nº 107423 no CRI local. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta, para no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
oferecer impugnação, na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30/abril/ 2020. 
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Protocolo define procedimentos na
obtenção de prova contra feminicídio

Após publicação de portaria
no Diário Oficial da União de
terça-feira (23), o Protocolo
Nacional de Investigação e Pe-
rícias nos Crimes de Feminicí-
dio será oficialmente lançado
nesta quarta-feira (24), no Mi-
nistério da Justiça. Por meio
desse documento, busca-se de-
finir procedimentos que devem
ser adotados para a obtenção de
provas materiais a partir vestígi-
os, tanto no local de crime como
no corpo da vítima ou do crimi-
noso.

Como descreve procedimen-
tos e estratégias investigativas
para a obtenção de provas mate-
riais contra o crime de femini-
cídio, o protocolo tem seu teor
restrito a policiais civis e “ór-
gãos de perícia oficial de natu-
reza criminal”.

De acordo com o ministro da
Justiça e Segurança Pública, An-
dré Mendonça, o documento aju-
dará no combate à violência con-
tra a mulher, “com critérios e
procedimentos padronizados em
relação às investigações de cri-
mes de feminicídio”.

Segundo o ministro, o pro-
tocolo ajudará também a melhor
preparar as forças de segurança
na prevenção e apuração dos cri-
mes contra a mulher.

O protocolo determina a ins-
tauração “imediata” de inquéri-
to policial nos casos de morte
violenta de mulher e dá aos aten-
dimentos relacionados às ocor-
rências de feminicídio priorida-
de para realização de exames
periciais.

O crime de feminicídio é
caracterizado como assassinato

de uma mulher, cometido devi-
do ao desprezo que o autor do
crime sente quanto à identidade
de gênero da vítima. Segundo o
ministro, esse protocolo ajuda-
rá também a melhor preparar as
forças de segurança na preven-
ção e apuração dos crimes con-
tra a mulher.

Segundo o presidente da As-
sociação Nacional dos Peritos
Criminais Federais (APCF),
Marcos de Almeida Camargo, a
expectativa é de que o documen-
to indique procedimentos a se-
rem adotados para “tratar e cons-
cientizar tanto vítimas como au-
toridades que estão na linha de
frente”, sobre as melhores for-
mas de se colher vestígios e ele-
mentos do crime, para identifi-
car seu autor.

“O feminicídio é um tipo de

crime que envolve situações ex-
tremamente delicadas, onde o
atendimento rápido, com apoio
e suporte psicológico, é funda-
mental até por, em muitos casos,
envolver crimes sexuais. São si-
tuações que requerem um pro-
tocolo de procedimentos mais
detalhados, em meio a uma in-
vestigação muitas vezes compli-
cada porque o material genético
pode ser uma prova contra o cri-
minoso”, acrescentou o perito
criminal federal.

Em relatório produzido a
pedido do Banco Mundial, o Fó-
rum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP) apontou que os
casos de feminicídio cresceram
22,2%, de março para abril des-
te ano, em 12 estados, na com-
paração com o ano passado.
(Agencia Brasil)

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) teve 5,78
milhões de inscritos. O balan-
ço foi divulgado  na terça-feira
(23) pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educaci-
onais Anísio Teixeira (Inep).
Destes, 5,68 milhões se cadas-
traram para fazer o exame im-
presso e outros 96 mil para a
versão digital, que ocorrerá
pela primeira vez.

O Enem ainda não tem data
para ocorrer. Uma consulta está
aberta até o dia 30 de junho para
os participantes aos participan-
tes opinarem sobre a data.

Segundo o Inep, o total mar-
ca um aumento de 13,5% em
relação ao ano passado. O Ins-
tituto credita a ampliação dos
participantes a fatores como a
modalidade digital, extensão do
período de pagamento e gratui-
dade automática. A modalidade
sem custo foi utilizada por 83%
dos inscritos.

Enem 2020 tem 5,8
milhões de inscritos

Do total, 65,6% termina-
ram o ensino médio em anos
anteriores, mais da metade tem
mais de 20 anos de idade e
60% são mulheres. No recor-
te por cor, 47% são pardos,
34,7% são brancos, 13,3% são
pretos e 2,2% são amarelos.

Consulta
A data depende agora da

consulta aos participantes, pro-
movida após reclamações de
alunos diante do cenário da
pandemia do novo coronavírus.
Os estudantes podem escolher
entre três alternativas de adia-
mento: Enem impresso: 6 e 13
de dezembro de 2020/Enem
Digital: 10 e 17 de janeiro de
2021, Enem impresso: 10 e 17
de janeiro de 2021/Enem Di-
gital: 24 e 31 de janeiro de
2021 e Enem impresso: 2 e 9
de maio de 2021/Enem Digi-
tal: 16 e 23 de maio de 2021.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Foi inaugurado, em Brasília,
na terça-feira, 23, o Centro de
Operações Espaciais (COPE),
referência nacional e internaci-
onal pela complexidade e mo-
dernidade de suas instalações.
Entre as atribuições da base es-
tão: atender diversos satélites
geoestacionários e satélites de
baixa órbita, além de receber os
pedidos de aquisição de imagens
de outros satélites e adequá-los
às capacidades dos sensores or-
bitais de sua responsabilidade.
Os satélites contratados apoiam
o processo decisório das prin-
cipais atividades das Forças Ar-

Brasil inaugura Centro
de Operações Espaciais

madas, a exemplo das Operações
Verde Brasil e Amazônia Azul
2019.

Com a inauguração de hoje,
todas as estações terrestres do
projeto Satélite Geoestacioná-
rio de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC) estão con-
cluídas.

O sistema SGDC é compos-
to de um satélite, que atende ao
uso dual (militar e civil), opera-
do por duas estac’˜oÞes de solo
para controle, gerenciamento e
monitoramento da operac’˜aÞo
do sateìlite e dos servic’˜os
embarcados. (Agencia Brasil)

A defesa do governador Wil-
son Witzel ingressou com pedi-
do de suspensão do processo de
impeachment na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj). O pedido foi feito na tar-
de da terça-feira (23), assinado
pelos advogados Ana Tereza Ba-
sílio e Manoel Peixinho, dirigi-
do ao presidente da Alerj, depu-
tado Andre Ceciliano (PT).

Os advogados alegam no pe-
dido que há cerceamento do di-
reito de defesa e que o rito na
Alerj carece de definição. Se-
gundo a defesa, não estão junta-
dos ao pedido de impeachment
documentos que comprovem os
fatos descritos na denúncia.

“Os processos administrati-
vos 5.360/2020 e 5.328/2020
possuem apenas a descrição de
suposições constantes em me-
dida cautelar de produção de pro-
vas, mas não há qualquer ele-
mento capaz de justificar e sus-
tentar acusação com base em
meras ilações, ainda que oriun-
das do Ministério Público Fede-
ral. Ora, não é possível a apre-
sentação da uma defesa técnica
quando a peça de acusação está
despida dos mínimos elementos
fáticos e jurídicos”, sustentam

Defesa de Witzel pede que
Alerj suspenda processo

de impeachment
os advogados.

“Assim, pelo exposto, dian-
te da necessidade de assegurar a
higidez do processo, que pode-
rá ensejar gravíssima sanção,
requer a imediata suspensão des-
te processo administrativo, até
que sejam sanados os graves ví-
cios acima descritos, capazes de
ensejar a nulidade de novos atos
que venham a ser praticados.”

O pedido de impeachment
que pode afastar o governador do
cargo foi feito pelos deputados
Luiz Paulo e Lucinha, ambos do
PSDB, que acusam Witzel de
crime de responsabilidade. Se-
gundo Luiz Paulo, pesa contra o
governador, entre outros fatos,
a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) pedindo buscas
e apreensões na Operação Pla-
cebo e mostrando que havia for-
tes indícios de corrupção com a
participação de Witzel.

Até a publicação desta maté-
ria, o presidente da Alerj ainda
não havia se pronunciado sobre
o pedido de suspensão do im-
peachment. O governador Wit-
zel já se pronunciou anterior-
mente, frisando que não fez
nada de ilegal em sua gestão.
(Agencia Brasil)

Rodrigo Maia diz que país deve dar
mais atenção ao meio ambiente

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse  na terça-fei-
ra (23) que o Brasil deveria dar
mais atenção ao tema do meio
ambiente para não afastar os in-
vestidores na retomada da eco-
nomia após o fim da pandemia
do novo coronavírus (covid-
19). Na avaliação do deputado,
o tema meio ambiente é, ao lado
do debate sobre a democracia e
a estabilidade das instituições,
uma das preocupações dos in-
vestidores internacionais, e
pode ter “custo grande na reto-
mada do investimento”.

“A gente não deveria estar
discutindo democracia como a

gente vem discutindo nas últi-
mas semanas, assim como a
gente deveria dar um sinal mais
claro com relação ao meio am-
biente. Nós sabemos que esse
é um ponto importante para
muitos investidores”, disse
Maia durante a videoconferên-
cia promovida pela Câmara de
Comércio França-Brasil.

O deputado revelou que tem
recebido cartas de investidores
estrangeiros preocupados com
a condução da política ambien-
tal, e disse que as manifesta-
ções de grupos que pedem o fe-
chamento do Congresso Naci-
onal e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) afetam a credibili-

dade do país junto aos investi-
dores.

“É uma agenda [do meio am-
biente] que o governo trata de
uma outra  forma. O governo foi
eleito para isso. É legítimo.
Mas isso pode ter um custo
muito grande na retomada do
investimento, que é exatamen-
te a credibilidade do Brasil em
relação à independência das
nossas instituições e o tema do
meio ambiente, que são temas
certamente muito importantes
para aqueles que investem,
principalmente para aqueles es-
tão na Europa e nos Estados
Unidos”, afirmou.

Maia foi questionado sobre

a votação da proposta de emen-
da à Constituição (PEC) que
trata da prisão após condenação
em segunda instância. Ele dis-
se que pretende votar a propos-
ta em agosto.

“Queria reafirmar meu
compromisso de votar a refor-
ma tributária em agosto e tam-
bém a PEC da Segunda Instân-
cia durante o mês de agosto
também, que são duas pautas
que são de fato importantes
para sociedade brasileira”, dis-
se Maia, defendendo que a pri-
são se aplique em todas as es-
feras do Judiciário, como a tra-
balhista, penal e tributária.
(Agencia Brasil)

Inquérito aponta que 9,5% da
população paulistana já teve covid-19

O número de infectados pela
covid-19 na cidade de São Pau-
lo pode ser dez vezes maior do
que o índice oficial de 120 mil
casos confirmados, ou seja, um
total de 1,16 milhão de pessoas
infectadas, o que equivale a 9,5%
da população da capital paulista, de
acordo com o resultado parcial do
inquérito sorológico feito pela
prefeitura e apresentado na terça-
feira  (23). Por região, o 12,5%
dos moradores da zona Leste fo-
ram infectados; na zona Centro-
Oeste foram 10,7%; na Norte
foram 8,4%; na região Sudeste,
8,2% e na zona Sul, 7,5%.

O Grajaú foi o bairro onde
houve mais casos de covid-19,
do total, 6,4% foram casos gra-
ves. Dos infectados em Brasilân-
dia, 9,6% tiveram quadro grave;
no Capão, foram 11,7% de ca-
sos graves; e no Jardim Ângela
foram 10%. Quando se fala dos
óbitos, destacam-se, com mais
de 120 mortes por 100 mil ha-
bitantes, os bairros de Iguatemi,

Guaianases, Lageado, Jardim
Helena, Brasilândia, Cachoeiri-
nha, Sé e Brás.

A pesquisa, que tenta desco-
brir por amostragem quantas
pessoas foram infectadas pelo
novo coronavírus, pretende ain-
da estimar a real letalidade e
identificar o número de susce-
tíveis ao vírus para direcionar
novas estratégias para planejar a
volta gradativa das atividades na
cidade. O inquérito começou a
ser feito no dia 10 de junho, em
96 distritos da cidade e entrevis-
tou 5.416 moradores maiores de
18 anos, escolhidos por sorteio.
Foi utilizada uma base de dados
e 3,3 milhões de domicílios ca-
dastrados, divididos nas áreas de
472 unidades básicas de saúde e
coleta de mais 5,6 mil pessoas.

Foram sorteados 12 domicí-
lios em cada uma dessas áreas e
foi testada uma pessoa por casa.
Para realizar essa avaliação foi
feito o exame sorológico, que
detecta a presença de anticorpos

específicos como o IgM e o IgG,
e tem grau de confiabilidade de
99% no resultado. A pesquisa
terá ainda mais quatro fases a
cada 15 dias.

Infectados
Dados atuais, apontam que a

cidade de São Paulo tem hoje
118.708 casos confirmados do
novo coronavírus, o que segun-
do o secretário municipal de
Saúde, Edson Aparecido, dá ao
inquérito um grau de confiabili-
dade importante, permitindo
chegar às conclusões de que os
processos de flexibilização es-
tão sendo pautados por esses
dados. “A literatura e os resulta-
dos nos mostram que de 80% a
85% das pessoas não apresen-
tam sintomas e de 10% a 15%
das pessoas precisam de algum
tratamento, seja clínico na UBS,
ou na rede hospitalar”.

De acordo com o secretário,
inquéritos sorológicos como
esse também foram feitos na

Espanha, Itália e França. “Na
França os resultados apontaram
4% de prevalência e Espanha e
Itália registraram 5%. O que
mostra que a cidade de São Pau-
lo tem quase o dobro de preva-
lência em relação a esses países
pesquisados na Europa”, disse.

Com base nesses dados, a
real taxa de letalidade é de 0,5%,
o que equivale ao óbito de 5 pes-
soas por cada 1000 infectados.
Sem a taxa de prevalência (9,5%)
essa taxa seria de 26 mortes para
cada 1000 infectados. “Até o dia
21 de junho nós tínhamos 6.422
óbitos notificados na cidade. Os
casos notificados eram na casa
dos 246.892 mil. O inquérito
sorológico nos apresenta o ce-
nário de letalidade o que é um
dado de enorme importância
para montagem da estrutura de
saúde e os próximos passos para
enfrentamento da pandemia”.

A próxima etapa do levanta-
mento começa no dia 29 de ju-
nho. (Agencia Brasil)

Cepal recomenda agricultura
sem queimadas na Amazônia

No ano passado, a taxa de
desmatamento por corte raso
atingiu 10.129 quilômetros qua-
drados nos nove estados que for-
mam a Amazônia Legal. Essa é a
maior extensão de destruição
florestal em onze anos, confor-
me divulgado recentemente
pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).

Os dados, utilizados pelo
governo federal e por pesquisa-
dores, são do Projeto de Estima-
tiva do Desflorestamento da
Amazônia (Prodes), do Inpe, que
faz uso de imagens dos satélites
CBERS-2/2B (parceria sino-
brasileira), Landsat-5/TM (nor-
te-americano) IRS-1 (indiado) e
UK-DMC2 (inglês).

Nos anos 1980, muito antes
desses satélites serem lançados
na órbita terrestre e poderem
medir o impacto da ação huma-
na na floresta, um projeto nascia
no nordeste do Pará criando al-
ternativa para as queimadas, prá-
tica recorrente na região, assim
como no Cerrado, para prepara-
ção do solo para a lavoura. Quan-

do feita fora de controle ou com
propósito criminoso, a queima-
da é uma das pontas de lança do
desmatamento da Amazônia.

A partir de um projeto de
cooperação técnica internacio-
nal, pequenos agricultores, pes-
quisadores da Embrapa e pesqui-
sadores das universidades alemãs
de Göttingen e de Bonn desen-
volveram uma forma de preparar
o solo sem por em risco a flo-
resta. O método do projeto, que
no ano 2000 foi batizado como
Tipitamba, substitui a queimada
pelo sistema de corte e tritura-
ção para a preparação de terre-
nos que servirão para o plantio.

Para a preparação da lavoura
também são plantadas árvores
leguminosas de rápido cresci-
mento, como Inga, Tachi, Palhe-
teira, que criam biomassa e au-
xilia a fixação de nutrientes no
solo. O resultado é o aumento
da colheita em culturas como
feijão, milho e mandioca além
da incorporação de espécies fru-
tíferas, como cacau e castanha-
do-Brasil na roça.

“A tecnologia influencia fa-
voravelmente as propriedades
físicas, químicas e biológicas do
solo, além do que a adoção permi-
te também usufruir os serviços am-
bientais associados à presença da
vegetação secundária em pousio
(capoeira) que inclui melhoria no
balanço e captura de carbono,
transporte de água para a atmosfe-
ra, proteção à lixiviação [processo
erosivo] e restauração ecológica.
O preparo de área sem o uso do
fogo, associado ao enriquecimen-
to de capoeira e a sistemas agro-
florestais, resgata a sustentabi-
lidade econômica, social e eco-
lógica da produção na unidade
familiar rural amazônica.”

A descrição consta em arti-
go publicado pela Comissão
Econômica para a América La-
tina e o Caribe (Cepal), ligada às
Nações Unidas. Recentemente,
o escritório da Cepal no Brasil
reconheceu o Tipitamba como
um “investimento que poderia
ser replicado e ganhar escala.
Esse projeto reúne muitos ele-
mentos do desenvolvimento sus-

tentável: baixo gasto e custo
acessível, aumento de produtivi-
dade, ganhos na renda dos agri-
cultores”, aponta a economista
Camila Gramkow, oficial do es-
critório.

Tipitamba foi um dos 15 pro-
jetos nacionais, entre 131 apre-
sentados, que mereceram desta-
que na iniciativa da Cepal chama-
da “Big Push para a Sustentabili-
dade”, nome em referência à te-
oria do economista Paul N. Ro-
senstein-Rodan, de origem polo-
nesa. “Esse reconhecimento [da
Cepal] resgatou a identidade do
projeto, como uma rara estraté-
gia de garantir sustentabilidade
temática de longo prazo”, descre-
ve Tatiana Sá, pesquisadora da
Embrapa Amazônia Oriental.

Atualmente, 118 famílias
produzem alimentos conforme o
método nos municípios de Iga-
rapé-Açu, Marapamim, Irituia,
São Domingos do Capim e
Tomé- Açu no Pará. Com apoio
da Embrapa a ideia também che-
gou ao Amapá, Amazonas, Rora-
ima e Acre. (Agencia Brasil)


