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Depois de dois meses em queda,
produção industrial cresce 7% em maio

Congresso promulga emenda que
adia eleições municipais
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Contas públicas devem fechar este
ano com déficit de R$ 828,6 bi

Bolsonaro: Mercosul é parte
das soluções para

recuperação pós-pandemia

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   5,34
Venda:       5,34

Turismo
Compra:   5,33
Venda:       5,65

Compra:   6,01
Venda:       6,01

Para Cacá Bueno, novo Stock Car será mais
próximo dos carros de rua e vai agradar fãs
A Stock Car ainda aguarda

definições dos órgãos de saú-
de para retornar, mas a certe-
za de corridas bastante emo-
cionantes já é uma realidade
para o pentacampeão Cacá
Bueno. Após fazer seu primei-
ro teste com o carro de 2020,
o piloto da iCarros-ACDelco
Crown Racing avaliou positi-
vamente a mudança na estru-
tura do novo Stock Car. Cacá
acredita que os pilotos vão ar-
riscar mais nas curvas e que o
púbico também aprovará esse
novo design dos carros.

“Esteticamente é um car-
ro bem mais parecido com o
carro de rua. Para isso acon-

tecer, o Stock Car perdeu um
pouco daquela agressividade e da
carga aerodinâmica, ou seja, o
carro fica um pouco mais lento
no tempo de volta. O lado posi-
tivo é que o piloto enfrentará
uma dificuldade maior de frear e
de lidar com o desgaste dos
pneus, proporcionando corridas
ainda mais emocionantes. Os pi-
lotos poderão frear uns 10 me-
tros depois e tentar uma ultrapas-
sagem diferente”, diz Cacá, que
foi vice-campeão do Jaguar I-
PACE eTROPHY em 2019.

Cacá confirmou sua partici-
pação na Stock Car 2020 em ju-
nho deste ano. Esta será a 18ª
temporada de Cacá na divisão

principal da categoria, sendo ele
o recordista de largadas no grid
atual e podendo completar 300
Grandes Prêmios ainda neste
ano (somando as provas da Sto-
ck Car B). O pentacampeão se-
gue bastante motivado e com boa
expectativa pela estreia.

“Esse é um ano muito especi-
al da minha carreira, que estou
com patrocinadores e parceiros
que sempre acreditaram muito na
minha carreira. Agradeço o apoio
do iCarros, da ACDelco e da Red
Bull por essa temporada, onde
vamos lutar por vitórias e também
pelo título”, diz Cacá, que segui-
rá pilotando com carro da Che-
vrolet no ano em que a categoria

terá duas montadoras no grid.
De acordo com a VICAR, or-

ganizadora da Stock Car, o cam-
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Scheidt treina forte na Itália e deve retornar
às competições de vela em setembro

Com a volta gradual das ati-
vidades esportivas na Europa,
Robert Scheidt já tem data
para o retorno às competi-
ções. O bicampeão olímpico
vai disputar a tradicional Se-
mana de Vela de Kiel, na Ale-
manha, entre 5 a 13 de setem-
bro. Para isso, intensifica a
preparação no Lago di Garda,
na Itália, onde mora com a fa-
mília. Após 20 dias de veleja-
da solitária com seu Laser no
mês de maio, revezou treinos
com equipes italianas e fran-
cesas nas duas últimas sema-
nas. E pretende repetir a dose
entre julho e agosto.

“Foram dias muito produ-
tivos e estou contente. Primei-

ro vieram seis velejadores itali-
anos e depois, na segunda sema-
na, chegaram os franceses. Trei-
nei muito com o Jean-Baptiste
Bernaz, com quem tenho uma
parceira há algum tempo. Ele é
hoje um dos top 5 do mundo e é
muito importante ter um parâme-
tro para avaliar minha velejada.
Encerrei essas sessões me sen-
tindo bem fisicamente, sem le-
sões e andando próximo a ele.
Ainda tenho pontos a evoluir, mas
foi muito bacana encarar esse
volume de trabalho intenso”, ex-
plica Scheidt, que vai disputar a
sétima Olimpíada em Tóquio, em
2021.

Com a formação dessa pe-
quena flotilha de elite, com dez

barcos, foi possível simular re-
gatas no Lado di Garda, com di-
reito a marcação de raias e simu-
lação de largadas. “Aproveitei
para fazer testes de velocidade e
experimentei um novo barco e
novos equipamentos. Como dis-
se, ter um cara como o Jean-Bap-
tiste como parâmetro é impor-
tante, porque ele é muito veloz,
especialmente em vento forte”,
conta o maior medalhista olím-
pico do Brasil, com cinco pódi-
os, que é patrocinado pelo Ban-
co do Brasil e Rolex e que conta
com o apoio do COB e CBVela.

A Semana de Kiel vai ser o
primeiro grande evento de vela
após a quarentena em função do
novo coronavírus. Por isso, além

da tradição do campeonato, a ex-
pectativa é para uma disputa de
alto nível. “Eles restringiram as
inscrições para 70 barcos e vi
pelo menos 20 velejadores top
na lista. Acredito que a tendên-
cia é abrir para novos atletas, o
que vai deixar a disputa mais for-
te ainda. Estou bem animado
com a possibilidade de compe-
tir em alto nível ainda nesse ano,
depois de tudo o que aconteceu.
Espero condições duras e muito
frio no norte da Alemanha em
setembro, mas vamos que va-
mos”, completa Robert, que deve
chegar em Kiel poucos dias an-
tes da estreia da classe Laser, que
será disputada entre os dias 10 e
13.

Evento centenário da vela,
a Semana de Kiel ocorre, nor-
malmente, na última semana de
junho, em pleno verão europeu.
Como promove disputas de
classes olímpicas e não olím-
picas, costuma reunir cerca de
dois mil barcos e cinco mil
velejadores. Robert tem três
títulos de Laser e dois de Star
(sendo um europeu disputado
na cidade) em Kiel. Além das
regatas na Alemanha, a progra-
mação do bicampeonato olím-
pico para 2020 inclui a disputa
do Campeonato Europeu de
Laser, programado para o mês
de outubro, em Atenas, na Gré-
cia, mas que ainda precisa de
confirmação de datas.

17º C

11º C

Sexta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Venezuela
fará eleição
para novo

Parlamento
em 6 de

dezembro
A Venezuela vai realizar

eleição em 6 de dezembro para
escolher os novos integrantes
do Parlamento, informou o
Conselho Eleitoral do país na
quarta-feira (1º). Oposição diz
que votação será fraudada em
favor do Partido Socialista.

A oposição controla o Par-
lamento desde 2016, e o atual
chefe do Legislativo, Juan
Guaidó, foi reconhecido por
dezenas de países como o le-
gítimo líder do país após a
acirrada reeleição de 2018 do
presidente Nicolás Maduro.

“Anunciamos para 6 de de-
zembro de 2020 o processo
eleitoral da Assembleia Naci-
onal para o período 2021-
2026”, disse a chefe do Con-
selho Eleitoral.  Página 3

Califórnia
fecha bares e
restaurantes

na maior
parte do
estado

Salões internos de restau-
rantes, cinemas e outros esta-
belecimentos serão proibidos
de funcionar na maior parte da
Califórnia por pelo menos três
semanas, diante do aumento de
infecções pelo novo coronaví-
rus, anunciou o governador do
estado, Gavin Newsom, na
quarta-feira (1º).

Todos os bares e pubs tam-
bém terão que fechar as portas
em 19 municípios da Califór-
nia, onde vivem 70% da popu-
lação do estado, disse New-
som.  Página 3

As contas públicas devem
fechar este ano com déficit de
R$ 828,6 bilhões. O valor
corresponde a 12% de tudo o
que o país produz – Produto
Interno Bruto (PIB). A previ-
são foi divulgada hoje pelo Mi-
nistério da Economia. O resul-
tado é pior do que estava pro-
jetado anteriormente – déficit
de 9,9% do PIB.

De acordo com as proje-
ções do ministério, em 2021 o
déficit primário (receitas menos

despesas, sem considerar os
gastos com juros) deve chegar
a 2,3% do PIB. Em 2022, o
resultado negativo projetado é
de 1,5% do PIB, chega a 1%
do PIB em 2023, a 0,5% do
PIB em 2024 e a 0% do PIB
em 2025. Em 2026, o governo
projeta que as contas públicas
voltarão a ficar positivas, com
superávit primário em 0,5% do
PIB, subindo para 1% do PIB
em 2027, para 1,5% em 2028
e para 2% em 2029.  Página 3

Presidente  Bolsonaro e Ministro da Relações Exteriores

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou  na quinta-feira (2) que
o Mercosul é parte das soluções
que o Brasil e os países do blo-
co estão construindo  para a re-

cuperação da economia, em
meio à pandemia de covid-19.

“Os próximos meses serão
de grandes desafios para todos
nós. O maior deles, que se

apresenta desde logo, é conci-
liar a proteção da saúde das
pessoas com o imperativo de
recuperar a economia”, disse
o presidente.     Página 6
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O Brasil tem 1.496.858 ca-
sos confirmados de covid-19 e
61.884 mortes pela doença, se-
gundo  os dados mais recentes do
Ministério da Saúde, divulgados
na quinta-feira (2). Com isso, o
país se aproxima de 1,5 milhão
de pessoas infectadas. Nas últi-
mas 24 horas, 1.252 óbitos e

País tem 61,8 mil mortes e
1,49 milhão de casos

confirmados
48.195 casos confirmados fo-
ram agregados às estatísticas.

Do total de infectados até o
momento, 852.816 pessoas se
recuperaram da doença e
582.158 mil pacientes ainda es-
tão em acompanhamento. Há ain-
da 3.931 mortes em investigação.
(Agencia Brasil)

Covid-19

Comércio de SP na fase
laranja terá opção de abrir

por 4 dias úteis
Página 2

Pandemia vai afetar todas as
áreas da educação no país,

diz Inep
A crise gerada pela pandemia

do coronavírus deverá atingir to-
das as áreas da educação, mas ain-
da é cedo para saber quais serão
seus impactos. A constatação foi
feita na quinta-feira (2) pelo pes-
quisador do Instituto Nacional de

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Gustavo Henri-
que Moraes, durante apresenta-
ção do relatório do 3º Ciclo de
Monitoramento das Metas do
Plano Nacional de Educação/
2020.     Página 6

peonato permanecerá com 12
etapas. O novo calendário de-
verá ser revelado em breve.



São Paulo
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2020PÁGINA 2

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade:  Diária
Exemplar do dia: R$  3,50

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: contato@jornalodiasp.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Relatório do Governo de SP mostra
impacto das ações contra o coronavírus

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

As 471 ações do Governo do
Estado de São Paulo de enfren-
tamento à pandemia de corona-
vírus impactaram positivamente
14 dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030, compromisso
dos países-membros da Organi-
zação das Nações Unidas com o
desenvolvimento sustentável.

O relatório, que detalha as
ações e seus impactos, foi apre-
sentado ao Pacto Global da ONU
na quinta-feira (2).

Segundo o secretário execu-
tivo da Rede Brasil do Pacto
Global, Carlo Pereira, São Pau-

lo está cumprindo com o seu
dever: “Quem integra o Pacto
Global também assume a res-
ponsabilidade de contribuir para
o alcance da agenda global de
sustentabilidade”, explicou. O
Governo do Estado é signatário
da Rede Brasil do Pacto Global
da ONU e o compromisso com
a Agenda 2030 e os 17 ODS está
firmado na lei que estabeleceu
o Plano Plurianual – PPA 2020-
2023 do Estado.

“Em São Paulo, seguimos
nove objetivos estratégicos es-
tabelecidos n o PPA, que devem
ser alcançados até 2023. Mas a

ação do Estado tem como pers-
pectiva o planejamento a longo
prazo proposto pelos ODS”, ex-
plica o Secretário Executivo da
Casa Civil, Antonio Carlos Ri-
zeque Malufe, que preside a Co-
missão Estadual de São Paulo
para os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável.

Relatório
A publicação “Impacto das

ações do Governo do Estado de
São Paulo de enfrentamento à

COVID-19 nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”
apresenta 471 medidas imple-
mentadas no período de 10 de
março a 11 de junho de 2020.
Todas as ações foram divulgadas
no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e reunidas pelo Co-
mitê Extraordinário COVID-19.

A análise evidenciou as cor-
relações entre as decisões do
Governo durante a pandemia e os
grandes desafios globais. Nos

ODS, estão metas como o desen-
volvimento de vacinas para doen-
ças transmissíveis; a oferta de ali-
mentos e água potável para pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade; o acesso à educação de qua-
lidade; a prioridade para a inova-
ção e o progresso tecnológico.

“Assumimos o compromis-
so global proposto pela Agenda
2030 de não deixar ninguém para
trás durante a crise do novo co-
ronavírus. O relatório registra

esse compromisso”, afirma o
Secretário de Relações Interna-
cionais, Julio Serson, cuja pasta
possui diálogo permanente com
governos de outros países para
manter São Paulo atualizado so-
bre as estratégias globais de en-
frentamento à COVID-19.

“A pandemia reforçou a con-
vicção do Governo do Estado de
São Paulo sobre a importância
da cooperação internacional”,
ressaltou o Secretário.

Terapia fotodinâmica pode combater
infecções decorrentes da COVID-19
A terapia fotodinâmica pode

ser uma eficiente aliada no com-
bate a infecções secundárias de-
correntes da COVID-19. O uso
da técnica, que combina aplica-
ção de luz com uma substância
sensível à luz para matar micror-
ganismos no trato respiratório,
foi defendido como tratamento
complementar por pesquisadores
do Centro de Pesquisas em Óp-
tica e Fotônica (CEPOF) – um
Centro de Pesquisa, Inovação e
Difusão da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp), com sede na Univer-
sidade de São Paulo (USP) em
São Carlos –, em carta publicada
na revista Photodiagnosis and
Photodynamic Therapy.

“A COVID-19 traz compli-
cações que vão além do vírus e
devemos nos preocupar tam-
bém em buscar tratamentos
para esses outros problemas.
Tratar essas infecções correla-
tas pode melhorar o prognós-
tico dos casos graves e, sobre-

tudo, daqueles pacientes que
foram intubados e, portanto,
correm maior risco de infec-
ção por outros microrganis-
mos, como bactérias causado-
ras de pneumonia”, diz Vander-
lei Bagnato, coordenador do
CEPOF, à Agência Fapesp.

A terapia fotodinâmica con-
siste em eliminar microrganis-
mos por oxidação a partir do uso
de luz e substâncias fotossensi-
bilizadoras depositadas no trato
respiratório do paciente. Ao in-
teragir com a luz, os compostos
usados geram uma espécie de
oxigênio reativo, chamado de
oxigênio singleto, capaz de oxi-
dar as membranas de vírus e bac-
térias, matando ou inativando
esses microrganismos.

“Quando o paciente inala es-
sas substâncias, é possível ativar
a droga com iluminação extra-
corpórea, que começa a atuar
nos microrganismos que estão
nas vias aéreas”, explica o coor-
denador.

Técnicas
Apenas de a terapia fotodi-

nâmica não atuar diretamente no
combate do novo coronavírus
(SARS-CoV-2) – pois não elimi-
na os microrganismos presentes
na circulação sanguínea, apenas
nas vias aéreas –, os pesquisa-
dores ressaltam a necessidade
de desenvolvimento de técnicas
que combatam infecções corre-
latas à COVID-19 causadas por
bactérias e outros vírus, evitan-
do cuidados médicos intensivos
e minimizando a transmissão a
outras pessoas.

O CEPOF tem realizado di-
versos trabalhos sobre o uso da
técnica para o tratamento de
pneumonia, câncer de pele e ou-
tras doenças. “Inclusive, vamos
iniciar um estudo em suínos
para avaliar o uso da terapia fo-
todinâmica em casos de pneu-
monia. Essa etapa antecede os
testes clínicos em humanos”,
pontua Bagnato.

O estudo deve ser conduzido

ainda por pesquisadores da Uni-
versidade de Ontário, no Canadá,
em parceria com o grupo do CE-
POF. “Esperamos que o estudo
seja acelerado, até porque, embo-
ra ainda não se saiba ao certo, é
provável que pessoas que sobre-
viveram à COVID-19 possam ter
maior propensão a complicações
respiratórias, como a pneumonia,
por consequências das inflama-
ções severas. É preciso usar no-
vas técnicas, ampliar tratamentos
alternativos”, acrescenta.

Na carta, os pesquisadores
alertam que, nos casos de CO-
VID-19, a propagação de pató-
genos oportunistas ocorre prin-
cipalmente no trato respiratório
devido à colonização natural do
SARS-CoV-2 na orofaringe. “A
terapia fotodinâmica auxilia não
apenas a reduzir o número de
microrganismos presentes na
orofaringe, como também evita
sua penetração na mucosa e,
consequentemente, sua prolife-
ração”, salientam.

Governo do Estado e Ilhabela assinam
contrato com investimentos

O Governo de São Paulo, por
meio da Sabesp, e a Prefeitura de
Ilhabela anunciaram na terça-fei-
ra (30) a assinatura do contrato
para a prestação dos serviços de
água e esgoto do município. O
acordo prevê investimentos de
R$ 193 milhões para ampliar a
oferta de água, além da coleta e
do tratamento de esgoto.

Após São Sebastião, Cara-
guatatuba e Ubatuba, Ilhabela fe-
cha o ciclo de contratualizações
no Litoral Norte pelos próximos
30 anos. As principais obras es-
tão previstas já nos primeiros
seis anos de contrato, o que re-
sultará em índices de cobertura
de água e esgoto de 98%.

Até 2022, a expectativa de
investimentos é de R$ 66,9 mi-
lhões em abastecimento e R$
74,2 milhões em sistemas de
esgoto, somando R$ 141,1 mi-
lhões do montante previsto. A
médio prazo, entre 2023 e 2030,
serão investidos R$ 22,7 mi-
lhões em água e R$ 6 milhões
em esgoto. E, de 2031 a 2048,
os valores são de R$ 11,1 mi-
lhões e R$ 4,2 milhões.

“No nosso Estado, temos
preocupação com o saneamen-
to, colocando-o no mesmo ní-
vel da educação e da saúde. Ele
é um insumo básico para a qua-

lidade de vida e para a questão
do sustento das famílias, porque
nós temos que ter água tratada e
um lugar saudável para morar.
Isso é uma questão fundamental
para nós: a questão do saneamen-
to. Vamos trabalhar e melhorar
o saneamento básico de Ilhabe-
la”, disse Marcos Penido, secre-
tário de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Estado, que desta-
cou ainda a eficiência dos traba-
lhos da Sabesp.

Captação e tratamento
Em abastecimento, a Com-

panhia fará obras importantes
como a ampliação da captação e
tratamento do Sistema Produtor
Água Branca, que passará de 100
para 150 litros/segundo; do Sis-
tema Produtor do Pombo, de 40
para 70 litros/segundo. Uma ino-
vação prevista é a implantação do
sistema de dessalinização com
captação, tratamento e reserva-
ção, ampliando a segurança hí-
drica do município.

A Companhia prevê ainda re-
forço na reservação com 5,1
milhões de litros em benefício
das comunidades atendidas pelo
sistema Água Branca, como En-
genho D’Água, Piúva/Barra Ve-
lha e Siriúba, e mais 1,5 milhão
de litros no sistema Pombo para
os moradores das regiões Por-

tinho/Feiticeira e Ponta da Sela,
que, somados aos 3 milhões de
litros de água dos reservatórios
Green Park e Pombo, contribui-
rão para a melhoria no abasteci-
mento do município.

No que se refere ao trata-
mento de esgoto, a região cen-
tral ganhará uma Estação de Tra-
tamento de Esgotos (ETE), em
local a ser definido pela prefei-
tura. Outros investimentos pre-
vistos são a ETE Siriúba e Por-
tinho/Feiticeira – projeto do
município. A Estação de Pré-
Condicionamento (EPC) Ita-
quanduba será desativada e seus
equipamentos destinados a ou-
tras instalações. Todo o esgoto
dessas sub-bacias será encami-
nhado para o tratamento na nova
ETE.

Repasses
Com o contrato, Ilhabela

também receberá ao longo dos
30 anos repasses previstos em
R$ 26 milhões no Fundo Muni-
cipal de Saneamento, para inves-
timentos em regularização fun-
diária, sistemas de drenagem,
resíduos sólidos e educação
ambiental. Será ainda incluída no
Programa de Uso Racional da
Água (PURA), com desconto de
25% nas contas de consumo de
prédios públicos. Estima-se que

o valor a ser economizado será
equivalente a R$ 509,7 mil/ano.

É importante destacar ainda
o Imposto Sobre Serviços (ISS)
das obras a serem executadas
pela Sabesp e que, portanto, re-
tornará aos cofres públicos, che-
gando a R$ 44 milhões até 2028.

O diretor-presidente da Sa-
besp, Benedito Braga, salientou
a parceria com o município. “Foi
um longo trabalho e, com esse
contrato, a Sabesp está em todos
os municípios do nosso litoral.
Queremos trabalhar em parceria.
Temos uma série de ações já pre-
vistas, incluindo as estações de
tratamento de esgoto. A Sabesp
está a postos para prover o me-
lhor serviço de água e saneamen-
to em Ilhabela”, afirmou.

Para a prefeita da cidade,
Maria das Graças Ferreira, tra-
ta-se de um “momento históri-
co” para a cidade. “Foi uma dis-
cussão ampla. Nosso governo
sempre lutou pelo saneamento
básico. Concordo com o secre-
tário Penido em que o sanea-
mento precisa estar nos mesmos
níveis da educação e da saúde e
essa é a nossa bandeira, porque
havendo saneamento consegui-
remos economizar em saúde e
proporcionar mais qualidade de
vida para a população”, pontuou.

Comércio de SP na fase laranja terá
opção de abrir por 4 dias úteis

O governo de São Paulo vai
dar opção para que os estabe-
lecimentos comerciais previs-
tos a reabrir na fase 2-laranja
do Plano São Paulo possam
funcionar por quatro dias úteis,
por seis horas contínuas.

A opção que foi enviada
como sugestão de prefeitos
paulistas, foi aceita pelo Cen-
tro de Contingência do Coro-
navírus em São Paulo e será
agora publicada em Diário Ofi-
cial. Com isso, a partir da se-
mana que vem, os estabeleci-
mentos comerciais de municí-
pios que estiveram na fase la-
ranja do Plano São Paulo terão
a opção de abrir todos os dias
da semana, por quatro horas
diárias; ou então, por quatro
dias úteis, mas por seis horas
diárias.

A fase laranja prevê a rea-
bertura de shoppings, conces-
sionárias, comércio de rua e
escritórios, mas até então es-
tes setores só poderiam funci-
onar por quatro horas ao dia,
todos os dias da semana, com
capacidade limitada a 20%.

Segundo a secretária de De-
senvolvimento Econômico de
São Paulo, Patricia Ellen, essa
nova opção irá viabilizar “um
melhor planejamento do co-
mércio e também garantir a se-
gurança pelo aspecto de saúde”.

“Esse foi o ponto aprovado
e autorizado, que será incluído
e será objeto do decreto que
será publicado nos próximos
dias para funcionamento, a par-
tir da semana que vem, na fase
laranja”, disse ela.

O Plano São Paulo é divi-

dido em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de
atividades não essenciais (ver-
melho) a etapas identificadas
como controle (laranja), flexi-
bilização (amarelo), abertura
parcial (verde) e normal con-
trolado (azul). O Plano São
Paulo também é regionalizado,
ou seja, o estado foi dividido
em 17 regiões e cada uma de-
las é classificada em uma fase.

Teatros, cinemas e acade-
mias de ginástica

O governador de São Pau-
lo, João Doria, vai anunciar
nesta sexta-feira (3) os proto-
colos exigidos para a reaber-
tura de salões de beleza, aca-
demias, teatros, cinemas e sa-
las de espetáculos. A informa-
ção foi dada na quinta-feira (2)
pelo secretário de Desenvolvi-

mento Regional do estado,
Marco Vinholi.

Na próxima terça-feira (7),
segundo o secretário, o gover-
nador deve anunciar os proto-
colos no estado para reabertu-
ra de parques e eventos.

Itaquaquecetuba
Após piora de indicadores

relacionados ao controle da
pandemia do novo coronavírus,
o Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo re-
comendou que a cidade de Ita-
quaquecetuba retorne à fase
vermelha, de fechamento do
comércio e manutenção da qua-
rentena. A cidade de Itaquaque-
cetuba está incluída no grupo
leste da região metropolitana
de São Paulo, que está atual-
mente na fase laranja do Plano
São Paulo. (Agencia Brasil)

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

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência também via Internet, desde 1996, pelo site
www.cesarneto.com - No Twitter, desde 2018, @cesarnetoreal
- Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Foi bem recebida a emenda constitucional que jogou a elei-

ção municipal de outubro pra 15 novembro 2020 (1º turno), uma
vez que os vereadores que são candidatos à reeleição consideram
que poderão aparecer bem mais, inclusive na propaganda eleito-
ral via rádio e televisão

+
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipado pela coluna (em 2016 pelo PROGRES-

SISTAS e em 2020 pelo MDB), o comunicador Datena (Band tv)
‘desistiu’ de possível candidatura à prefeitura paulistana. Quem
comemora é o deputado federal e comunicador (Record tv) Rus-
somanno (REPUBLICANOS ex-PRB)

+
ASSEMBLEIA (SP)
O maior e mais importante Parlamento estadual brasileiro foi

uma escola de política pra deputados que chegaram a governado-
res e até à Presidência, como Jânio Quadros. Ninguém passava
por aqui, sem visitar e dar entrevista coletiva no nosso histórico
Comitê de Imprensa

+
GOVERNO (SP)
Por mais que a equipe de governo do Palácio dos Bandeiran-

tes invista na conscientização da população - em relação a pande-
mia Covid 19 - tanto na mega cidade de São Paulo, como por
todo o Estado, boa parte desta população não respeita os distan-
ciamentos pessoais e coletivos

+
CONGRESSO (BR)
Aprovação no Senado e na Câmara dos Deputados do adia-

mento das datas das eleições e reeleições pra prefeitos e verea-
dores em todo o Brasil - de outubro pra 15 novembro (1º turno)
- favorece muito os que estão no mandato. Por isso, a votação foi
com a rapidez de quem rouba

+
PRESIDÊNCIA (BR)
A ideia de fazer perder o mandato os congressistas que co-

meterem ‘abusos religiosos’ e de só valer prisão após a 2ª Instân-
cia pra quem cometer crimes após aprovação de um novo texto
pra tal Emenda Constitucional, miram arrebentar os eleitores de
Bolsonaro e livrar a cara do Lula

+
PARTIDOS (BR)
Os donos e sócios preferenciais de pelo menos 8 - dos 33 -

partidos políticos (muitos na real são empresas que disputam e
promovem verdadeiras compras e vendas nos mercados políti-
cos brasileiros) vão acabar dominando as Casas Legislativas e
Executivas, com ou sem Covid 19

+
H I S T Ó R I A S
Já não bastou os porcos terem recebido espíritos do mal e

por isso se jogarem no abismo (segundo a Literatura Bíblica)?
Agora, de novo os suínos tão sendo culpados por carregarem um
vírus mutante da gripe H1N1 (2009), podendo provocar nova pan-
demia, de novo a partir da China



Contas públicas devem fechar este
ano com déficit de R$ 828,6 bi

SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2020 Economia
Jornal O DIA SP

PÁGINA 3

Lembre sempre de lavar as mãos

Venezuela fará
eleição para novo

Parlamento em
6 de dezembro

A Venezuela vai realizar eleição em 6 de dezembro para es-
colher os novos integrantes do Parlamento, informou o Conse-
lho Eleitoral do país na quarta-feira (1º). Oposição diz que vota-
ção será fraudada em favor do Partido Socialista.

A oposição controla o Parlamento desde 2016, e o atual che-
fe do Legislativo, Juan Guaidó, foi reconhecido por dezenas de
países como o legítimo líder do país após a acirrada reeleição de
2018 do presidente Nicolás Maduro.

“Anunciamos para 6 de dezembro de 2020 o processo elei-
toral da Assembleia Nacional para o período 2021-2026”, disse
a chefe do Conselho Eleitoral, Indira Alfonzo, em uma transmis-
são na televisão.

A oposição se recusa a reconhecer as decisões do Conselho
Eleitoral recentemente nomeado, alegando que ele foi ilegal-
mente designado pelo Supremo Tribunal de Justiça pró-governo.

“Os venezuelanos não participarão de uma farsa, como em
maio de 2018”, escreveu Guaidó no Twitter, referindo-se à ree-
leição de Maduro que foi amplamente boicotada pela oposição.
“Escolhemos viver com dignidade e democracia.”

Os críticos de Maduro também observam que o tribunal in-
terveio na liderança dos principais partidos da oposição, colo-
cando-os nas mãos de membros dos grupos que foram expulsos
por acusações de que eram aliados dos governistas. (Agencia
Brasil)

Califórnia fecha
bares e restaurantes
na maior parte do

estado
Salões internos de restaurantes, cinemas e outros estabele-

cimentos serão proibidos de funcionar na maior parte da Cali-
fórnia por pelo menos três semanas, diante do aumento de infec-
ções pelo novo coronavírus, anunciou o governador do estado,
Gavin Newsom, na quarta-feira (1º).

Todos os bares e pubs também terão que fechar as portas em
19 municípios da Califórnia, onde vivem 70% da população do
estado, disse Newsom.

As hospitalizações e mortes por covid-19 têm aumentado no
estado mais populoso dos Estados Unidos, principalmente a par-
tir do fim de semana do feriado do Memorial Day, em 31 de
maio. Nas últimas 24 horas, 110 pessoas morreram na Califór-
nia, informou o governador.

A decisão abrange algumas das áreas mais densamente povo-
adas do estado, incluindo os condados de Los Angeles e Orange,
bem como a capital Sacramento. (Agencia Brasil)

As contas públicas devem
fechar este ano com déficit de
R$ 828,6 bilhões. O valor cor-
responde a 12% de tudo o que o
país produz – Produto Interno
Bruto (PIB). A previsão foi di-
vulgada hoje pelo Ministério da
Economia. O resultado é pior do
que estava projetado anterior-
mente – déficit de 9,9% do PIB.

De acordo com as projeções
do ministério, em 2021 o déficit
primário (receitas menos despe-
sas, sem considerar os gastos
com juros) deve chegar a 2,3%
do PIB. Em 2022, o resultado
negativo projetado é de 1,5% do
PIB, chega a 1% do PIB em
2023, a 0,5% do PIB em 2024 e
a 0% do PIB em 2025. Em 2026,
o governo projeta que as contas
públicas voltarão a ficar positi-
vas, com superávit primário em
0,5% do PIB, subindo para 1% do
PIB em 2027, para 1,5% em
2028 e para 2% em 2029.

Esforço fiscal
O secretário especial de Fa-

zenda, Waldery Rodrigues, in-
formou que o esforço primário
adicional, devido às medidas de
enfrentamento à crise gerada
pela pandemia de covid-19,
soma R$ 521,3 bilhões. Desse
total, R$ 508,5 bilhões são au-
mento de despesas e R$ 12,8
bilhões são perdas de receitas,
geradas por redução a zero de
alíquotas de tributos.

Do total das despesas, R$
501,1 bilhões estão em execu-
ção orçamentária. Há ainda R$
500 milhões sem dotação orça-
mentária, referentes à suspensão
das parcelas de empréstimos do
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies), e R$ 7 bilhões sem
ato autorizativo, classificados
pelo ministério como “medidas
adicionais em discussão”.

Dívida pública
A expectativa é que a dívida

bruta do governo geral (DBGG),
que contabiliza os passivos dos
governos federal, estaduais e
municipais, alcance 98,2% do

PIB ao final de 2020, aumento
de 22,4% do PIB em relação ao
encerramento de 2019 (75,8%).
Nos anos seguintes, a dívida pú-
blica ficaria “praticamente está-
vel”, alcançando 98,6% do PIB
em 2024 e, em seguida, entraria
em trajetória decrescente, en-
cerrando 2029 em 92,2% do
PIB. “A relativa estabilidade da
DBGG/PIB entre 2021 e 2024,
mesmo diante de déficits primá-
rios significativos, se explica
pela expectativa de taxas de ju-
ros reais baixas e recuperação do
crescimento real do PIB”, diz
relatório do ministério.

A dívida líquida do setor pú-
blico (balanço entre o total de
créditos e débitos dos governos
federal, estaduais e municipais)
deve alcançar 69,9% do PIB em
2020, 14,2 pontos percentuais
acima do registrado ao final de
2019 (55,7%). “O impacto da
crise na DLSP é atenuado pela
valorização das reservas interna-
cionais, devido à variação cam-

bial [alta do dólar]. Mas, no mé-
dio prazo, a DLSP/PIB tem ten-
dência de crescimento persisten-
te até 2027, atingindo 81,7% em
2029”, acrescenta o ministério.

Em 2020, diz o relatório, “o
aumento da dívida se explica, em
parte, pelas medidas de cunho
fiscal que aumentam o déficit
primário e, em parte, pelos efei-
tos da crise no cenário macroe-
conômico, principalmente no
PIB”.

Segundo o relatório, o cres-
cimento dos dois indicadores -
dívida bruta e líquida – em 2020
em relação ao ano anterior, “de
22,4% e 14,2% do PIB, são os
maiores deste século e decor-
rem principalmente dos efeitos
da crise causada pela pandemia
do novo coronavírus”. “O endi-
vidamento público brasileiro al-
cançará novo patamar, que exi-
girá esforço fiscal no médio pra-
zo ainda maior do que se busca-
va antes da crise”, destacou o
texto.(Agencia Brasil)

Depois de dois meses em queda,
produção industrial cresce 7% em maio

A produção industrial brasi-
leira avançou 7% na passagem de
abril para maio deste ano, segun-
do dados da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). A alta, que é a maior
desde junho de 2018 (12,9%),
veio depois de duas quedas con-
secutivas, devido à pandemia do
novo coronavírus: em março (-
9,2%) e em abril (-18,8%).

Em relação a maio do ano
passado, no entanto, houve uma
queda de 21,9%, o sétimo resul-
tado negativo consecutivo neste
tipo de comparação.

A produção industrial acu-
mula quedas de 8% na média
móvel trimestral, de 11,2% no
acumulado do ano e de 5,4% no
acumulado de 12 meses.

Na passagem de abril para
maio, a maior alta na produção
foi observada entre os bens de
consumo duráveis (92,5%), se-
guida pelos bens de capital, isto
é, as máquinas e equipamentos
usados no setor produtivo

(28,7%). Os bens de consumo
semi e não duráveis cresceram
8,4% e os bens intermediários,
isto é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo,
subiram 5,2%.

Vinte dos 26 ramos industri-
ais pesquisados tiveram aumen-
to na produção, com destaque

para veículos automotores, re-
boques e carrocerias (244,4%);
coque, produtos derivados do
petróleo e biocombustíveis
(16,2%); e bebidas (65,6%).
Esses crescimentos foram im-
pulsionados, em grande medida,
pelo retorno à produção de uni-
dades produtivas, após interrup-

ções ocorridas devido à pande-
mia de covid-19.

“A partir do último terço de
março, várias plantas industri-
ais foram fechadas, sendo que,
em abril, algumas ficaram o
mês inteiro praticamente sem
produção, culminando no pior
resultado da indústria na série
histórica da pesquisa. O mês de
maio já demonstra algum tipo
de volta à produção, mas a ex-
pansão de 7% se deve, princi-
palmente, a uma base de com-
paração muito baixa. Mesmo
com o desempenho positivo, o
total da indústria ainda se en-
contra 34,1% abaixo do nível
recorde, alcançado em maio de
2011”, afirma o gerente da pes-
quisa, André Macedo.

Por outro lado, seis ativida-
des tiveram queda na produção,
entre elas as indústrias extrati-
vas (-5,6%) celulose, papel e
produtos de papel (-6,4%) e per-
fumaria, sabões, produtos de lim-
peza e de higiene pessoal (-6%).
(Agencia Brasil)

A Caixa Econômica anun-
ciou na quinta-feira (2) a inclu-
são dos custos de cartório e do
Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) no financi-
amento da casa própria. Essas
despesas chegam a representar
5% do valor do imóvel, a depen-
der da região.

A adesão está disponível a
partir desta quinta-feira nos no-
vos contratos de financiamento
imobiliário para residências ava-
liadas em até R$ 1,5 milhão. A
medida se aplica às operações
com recursos do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e também da poupança
(SBPE).

Dessa forma, quem aderir
não precisará ter recursos pró-
prios para cobrir os custos car-
toriais e fiscais envolvidos na
compra de um imóvel, como
ocorria até agora. A Caixa esti-
ma que, com isso, seus clientes
deixarão de pagar R$ 2,5 bilhões
neste ano e R$ 5 bilhões no ano
que vem.

O banco informou que, des-
de abril, fechou 3 mil contratos
em um programa piloto para tes-
tar o novo modelo.

Para viabilizar a medida, pro-
cedimentos como o registro do
imóvel poderão ser feitos ele-
tronicamente, sem a necessida-

Caixa inclui custo
com cartório e ITBI
em financiamento

imobiliário
de de comparecimento a um car-
tório. A novidade está disponí-
vel em 1.356 cartórios em 14
estados, segundo o banco.

Pandemia
Segundo dados apresentados

pelo presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, mesmo com o im-
pacto econômico da pandemia
do novo coronavírus, neste ano
se observa um aumento do volu-
me do crédito imobiliário no
banco. De janeiro a junho, foram
R$ 48,21 bilhões contratados,
ante R$ 39,6 bilhões no mesmo
período do ano passado.

“Muita gente aproveita esse
momento de preços menores”,
avaliou Guimarães. Ele também
apontou a carência de seis me-
ses para o início do pagamento
em novos contratos, anunciada
em abril pela Caixa, como razão
para o crescimento.

Construtoras
A Caixa também anunciou

medidas de alívio para as cons-
trutoras, incluindo a flexibiliza-
ção de exigências e a utilização
de recebíveis para o pagamento
de encargos ligados aos empre-
endimentos.

O anúncio das novas medidas
foi feito pelo presidente da Cai-
xa e pelo vice-presidente de Ha-
bitação, Jair Mahl. (Agencia Bra-
sil)

Atividade econômica tem crescimento
de 0,6% em maio, diz FGV

A primeira prévia do Indica-
dor de Atividade Econômica
(IAE) para maio de 2020, medi-
do pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), apontou crescimento de
0,6% da economia em maio em
comparação a abril. Segundo a
FGV, este resultado mostra uma
pequena recuperação após as
fortes retrações registradas em
março e abril em decorrência da
pandemia da covid-19. Apesar

dessa leve recuperação, a eco-
nomia ainda está muito abaixo
do nível anterior à chegada do
novo coronavírus.

As atividades industriais e de
serviços continuam sendo as
com os maiores impactos nega-
tivos, com quedas significativas
embora menores que as registra-
das em abril. As quedas mais
acentuadas na indústria foram na
de transformação seguida da de

construção. Nos serviços, as
maiores quedas foram no co-
mércio e nos transportes.

No trimestre móvel, o indi-
cador aponta retração de 10,1%
no trimestre, em relação ao tri-
mestre encerrado em fevereiro.
Quando comparado ao mesmo
período de 2019, o trimestre
encerrado em maio teve um re-
cuo de 8,8%.

O IAE-FGV é um indicador

que antecipa a tendência da eco-
nomia brasileira a partir da di-
vulgação de três versões com
base na divulgação das principais
pesquisas mensais de atividade
divulgadas pelo IBGE. As prin-
cipais informações para a atua-
lização do indicador são Pesqui-
sa Industrial Mensal –Produção
Física, Pesquisa Mensal de Co-
mércio e Pesquisa Mensal de
Serviços. (Agencia Brasil)

Em meio à pandemia, Brasil manteve
logística de abastecimento

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, afir-
mou na quinta-feira (2) que a
manutenção da logística de abas-
tecimento no país foi a grande
vitória da pasta, no primeiro se-
mestre, em meio à pandemia do
novo coronavírus (covid-19). De
acordo com o ministro, que
classificou a crise sanitária
como “sem precedentes”, o país
está atravessando a pandemia
sem o desabastecimento de su-
permercados, falta de combus-
tível ou de insumos hospitalares.

“Estamos atravessando a pan-
demia sem nenhum problema de
abastecimento, com prateleiras
cheias nos supermercados. Não
faltou combustível, gás de cozi-
nha ou o insumo médico e isso
foi uma vitória silenciosa. Acre-
dito que essa foi a maior vitória
nesse primeiro semestre, garan-
tir o abastecimento em uma si-
tuação de pandemia”, disse o
ministro durante videoconferên-
cia para apresentar o balanço das
atividades da pasta nos primei-
ros seis meses deste ano.

Segundo o ministro, a manu-

tenção do abastecimento foi
conseguida por meio de parce-
rias que possibilitaram a conti-
nuidade do trabalho de caminho-
neiros, em condições sanitárias
favoráveis, e a utilização de ou-
tros modais, como o ferroviário
e o portuário, utilizados para es-
coar a safra de grãos.

“Montou-se uma grande es-
trutura de apoio aos caminho-
neiros, com triagem médica,
kits de alimentação e de higie-
ne”, disse o ministro. “Também
conseguimos dar vazão a uma
safra de 252 milhões de tonela-
das e também garantimos o fun-
cionamento do setor mineral. O
resultado pode ser visto no cres-
cimento do movimento ferrovi-
ário e portuário”, acrescentou.

Tarcísio disse que, mesmo
com a pandemia, a pasta conse-
guiu manter o planejamento para
o período estabelecido no final
do ano passado, com a conclu-
são de obras e entregas parciais
nos primeiros seis meses deste
ano. O ministro disse que foram
36 inaugurações entre janeiro e
junho, sendo 23 entre março e

junho, período mais afetado pela
crise sanitária.

De acordo com o ministério,
no primeiro semestre de 2020,
R$ 3,5 bilhões foram investidos
em obras. O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) concluiu
129 quilômetros (km) de rodo-
vias duplicadas, pavimentou
88,5 km e fez novas restaura-
ções em 110,6 km.

O ministério destacou ainda
a entrega da nova sala de embar-
que do Aeroporto de Navegan-
tes (SC); a reforma e ampliação
do terminal de passageiros do
Aeroporto Internacional de Foz
do Iguaçu (PR) e reformas nos
portos de pequeno porte em Pa-
rintins (AM), Coari (AM) e Tu-
riaçu (MA).

Durante a videoconferência,
o ministro citou ainda a assinatu-
ra de renovação do contrato de
concessão ferroviária da Malha
Paulista. O contrato original, que
venceria em 2028, foi renovado
por mais 30 anos. A previsão é de
que sejam realizados investimen-
tos de R$ 6 bilhões na ampliação

da capacidade de transporte.
De acordo com o ministro, a

expectativa é de manter boa parte
do cronograma até o final do ano,
especialmente no que diz respei-
to às concessões de aeroportos,
portos, ferrovias e rodovias.

Tarcísio citou o envio ao Tri-
bunal de Contas da União (TCU)
do edital de leilão e a minuta de
contrato da 6ª rodada de conces-
sões de aeroportos. Fazem par-
te da rodada de concessões 22
aeroportos das regiões Sul, Nor-
te e Centro-Oeste, divididos em
três blocos.

“Até o final de julho e mea-
dos de agosto, a gente deve en-
caminhar para o TCU também os
editais da BR-381 e BR-262 em
Minas e no Espírito Santo; a
Nova Dutra [BR-116] que esta-
mos agregando à [rodovia] Rio-
Santos [BR-101] e a [ferrovia]
Ferrogrão. Então teremos 42
projetos em análise o que é mui-
to perto da meta que tínhamos
estabelecidos de leilão para esse
ano, com R$ 75 bi de investi-
mentos para serem contratados”,
disse. (Agencia Brasil)
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Balanços Patrimoniais - Ativo 2019 2018
Circulante
Disponibilidades  9   4 

Não circulante
Investimentos  4.705   4.484 

Imobilizado  2.407   2.407 

  7.112   6.891 

  7.121   6.895 

Balanços Patrimoniais - Passivo 2019 2018
Não circulante
Contas correntes - acionistas  10   - 

Patrimônio líquido
Capital social  5.843   5.843 

Reserva de lucros  1.268   1.052 

  7.111   6.895 

  7.121   6.895 

Demonstrações de Resultados - Receita operacional bruta: 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial  221   475 

Despesas operacionais:
Administrativas e gerais  (4)  (7)
Financeiras liquidas  (1)  (1)

  (5)  (8)
Lucro líquido do exercício  216   467 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Metodo Indireto

NGE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 19.020.033/0001-21

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Lucros 
 Social de lucros acumulados Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2018  5.843   585   -   6.428 
Lucro líquido do exercício - -  467   467 
Destinacao do resultado do exercício:
Reserva de lucros -  467   (467)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018  5.843   1.052   -   6.895 
Lucro líquido do exercício - -  216   216 
Destinacao do resultado do exercício:
Reserva de lucros -   216   (216)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  5.843   1.268   -   7.111

A DIRETORIA
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro Liquido do Exercicio   216   467 

Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibili-
dades geradas pelas atividades operacionais: 
Resultado da equivalência patrimonial   (221)  (475)

Variações nos ativos e passivos 
(Aumento) redução em contas a receber   -   118 

Aumento (redução) em fornecedores   -   (1)

Aumento (redução) em contas correntes - acionistas   10   (108)

Caixa liquido proveniente das operações  5  1 
Aumento liquido nas disponibilidades      5  1 

Disponibilidades em 01 de Janeiro  4  3 

Disponibilidades em 31 de dezembro 9  4 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050357-05.2016.8.26.0002 . O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fauto
Dalmaschio Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a André Luiz de Souza Rastini, CPF 163.382.708-
98, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Banco
Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Siena (Flex) EL (N.S), cor preta, ano 2012, placa
FAW1400, chassi 8AP17202LC2255846, apreendido em 27.01.2017 (fls. 44), haja vista o inadimplemento
da cédula de crédito nº 30410-254922339. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida
pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 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 11 de maio de 2020.                                                 03 e 04.07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1016548-50.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de
Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gildo João Maria Rolinski, RG 11.672.035-9, CPF 954.076.508-
00, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C
Sinec, objetivando a cobrança de R$ 42.742,95 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados nos anos letivos de 2014 e 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, 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 25 de junho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0027970-68.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Melissa Bertolucci, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinéia Regina Rodrigues Rigo, RG 214545374, CPF 149.826.758-05, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 56.803,18 (maio/2020),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0061348-49.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Sérgio da
Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Mi Young Lee, RG V5392434-0, CPF 227.667.118-13, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista
de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, na qual foi realizado o bloqueio, via Bacenjud, da quantia de
R$ 1.408,56, em conta(s) bancária(s) de sua titularidade. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, p ara que, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, comprove a impenhorabilidade da quantia bloqueada (art. 854,
§ 3º, do CPC), ficando ciente de que não será novamente intimada quando da conversão da indisponibilidade
em penhora, uma vez que já terá conhecimento da constrição efetivada, expedindo-se, ato contínuo, mandado
de levantamento em favor do credor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2020.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.

CNPJ/MF 17.164.225/0001-86
NIRE 35300446763

Ficam convocados os senhores acionistas da MEMORIAL PARQUE DA PAZ S/A. para
se reunirem em assembleia geral ordinária, a se realizar às 16:00 horas do dia 13 de
julho de 2020, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Tancredo
do Almeida Neves km 54,2, Bairro Castanho – CEP 13205-005, na cidade Jundiaí,
Estado de São Paulo, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: a)
apreciar as contas da diretoria relativas ao último exercício social findo em 31/12/
2019;  b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31/12/2019, e, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e c)
apreciar o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício social findo em 31/12/
2019. A assembleia geral ordinária será realizada de forma mista, ocorrendo de forma
presencial e também por meio eletrônico mediante a disponibilização de canal de
acesso aos acionistas, nos termos previstos no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº
14.010/2020, de modo a respeitar as restrições de ordem sanitárias e preservar os
riscos à saúde dos acionistas. São Paulo, 23 de junho de 2020. MEMORIAL PARQUE
DA PAZ S.A. Willian Munarolo – Presidente.             29/06, 03 e 08/07/20

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 35ª VARA CÍVEL- Praça João
Mendes s/nº - 11º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 3242-0400 - São
Paulo-SP - E-mail: sp35cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - 20 DIAS. Proces-
so nº 1058171-60.2019.8.26.0100. O  MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. GUSTAVO HENRIQUE BRETAS
MARZAGÃO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a THAIS DA SILVA SANTOS (CPF
481.357.008-90), que ICOMON TECNOLOGIA LTDA lhe move ação de PROCEDI-
MENTO COMUM (corréu: Victor Henrique Batista da Silva), visando a conde-
nação no pagamento de R$1.465,00 a ser atualizado e acrescido de juros,
custas, honorários e demais cominações, referente a danos materiais causa-
dos ao veículo VW Gol 1.0, placas FJM 9527, face à colisão provocada pela ré
na condução do veículo Honda CG 160 Fan, placas GEM 2599, em acidente
ocorrido em 28.01.2018. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação propos-
ta 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.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2020.

02  e  03/07

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30  - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados
de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de maio de 2012 (“Termo de Securitização”), celebrado 
pela Emissora e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente fi duciário dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 21ª Série da 5ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, 
respectivamente), convoca os Srs. Titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI, a realizar-se no dia 21 de julho de 2020, às 10 horas em segunda convocação. Em atendimento 
aos Decretos estaduais nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.946, de 17 de abril de 2020, do Governo do Estado 
de São Paulo (“Decretos”), que determinam medida de quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia 
do COVID-19 (“Novo Coronavírus”), consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação 
ou propagação do Novo Coronavírus, bem como em atenção ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março 
de 2020 (“Ofício-Circular n° 06/2020”) e à Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”) 
e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização. A assembleia será realizada exclusivamente por vídeo 
conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso a reunião será disponibilizado aos Titulares de CRI até 1 
(um) dia antes da data marcada para a realização da reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar, 
ou não, a reorganização societária e alteração de controle da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.262.743/0001-53 (“Devedora”), bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito 
específi co, que fi guram como parte e/ou garantidoras da operação, conforme Cédula de Créditos Bancários nº 0079/12 
(“CCB”); (ii) A recomposição do Fundo de Reservas, tendo em vista o aumento da inadimplência; (iii) Concessão, ou 
não, de carência no pagamento da parcela de amortização da CCB, contados a partir da parcela prevista para pagamento 
em 15 de julho de 2020, inclusive, até a parcela prevista para pagamento em 15 de setembro de 2020, inclusive, 
conforme disposto na Cláusula Segunda da CCB e Anexo II da CCB – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização 
(“Pagamentos da CCB” e “Anexo II – Datas de Pagamento e Tabela Atual de Amortização”, respectivamente), sendo 
certo que até a próxima parcela a ser paga em 15 de outubro de 2020, exclusive, incidirá a atualização monetária sobre 
o valor nominal da CCB, conforme Cláusula Segunda da CCB e, consequentemente a Carência no pagamento da parcela 
de amortização do CRI, contados a partir da parcela prevista para pagamento em 20 de junho de 2020, inclusive, até 
a parcela prevista para pagamento em 20 de agosto de 2020, inclusive, conforme disposto na Cláusula 5.3 e 5.4 do 
Termo de Securitização e curva de amortização dos CRI constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Remuneração 
dos CRI” e “Anexo I – Curva de Amortização dos CRI”, respectivamente), sendo certo que até a próxima parcela a ser 
paga em 20 de setembro de 2020, exclusive, incidirá a atualização monetária sobre o valor nominal unitário dos CRI, 
conforme cláusulas 5.1 e 5.2 do Termo de Securitização; (iv) caso seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o 
reescalonamento das parcelas da curva de pagamentos da CCB, e a substituição do Anexo II – Datas de Pagamento e 
Tabela Atual de Amortização da CCB e, consequentemente o reescalonamento das parcelas da curva de amortização 
dos CRI e, a substituição do Anexo I – Curva de Amortização dos CRI no Termo de Securitização; e (v) autorização à 
Emissora e ao Agente Fiduciário para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento 
das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes 
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação 
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com os Decretos, o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN 
e com a Instrução CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma 
https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à 
reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles 
que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e fi duciario@planner.com.br, com até 
2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos 
de identifi cação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados 
e com fi rma reconhecida ou com certifi cação digital de assinaturas, conforme o caso, em conformidade com o Decreto 
nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 
15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome 
completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car 
e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares de CRI, mediante identifi cação de nome, número de CPF/ME 
ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre 
os Titulares de CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não 
tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares 
de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por 
meio de certifi cação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar 
a assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 1 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - 
COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de julho de 2020, 
às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Tomar as contas dos Administradores, 

31/12/2019; 2 - Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal e seus suplentes.
São Paulo, 01 de julho de 2020.

Jorge Damião de Almeida - Presidente do Conselho de Administração
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A Diretoria
Anderson Santos Guimarães - CRC SP 297917/O-0

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o 
relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

SISGRAPH Ltda.
CNPJ/MF nº 54.512.587/0001-47

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 - Valores expressos em milhares de reais (R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de CaixaDemonstração dos Resultados

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 21.218 5.196
Ajustes para reconciliar o lucro dos exercícios com os 
 recursos provenientes com atividades operacionais
Depreciação e amortização 1.734 687
Perda (reversão) estimada em crédito de liquidação duvidosa 368 (71)
Resultado na alienação de ativo imobilizado - 16
Resultado equivalência patrimonial (7.465) -
 15.855 5.828
Variação em ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) em contas a receber  (3.383) 2.917
Redução (aumento) em impostos a recuperar 2.168 (3.298)
Redução (aumento) em 
 outros ativos circulantes e não circulantes (142) 128
(Redução) aumento em fornecedores (3.190) 5.345
(Redução) aumento em impostos a recolher (3.055) 3.155
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas 156 357
(Redução) aumento em aluguéis a pagar 6.228 (2.011)
(Redução) aumento em outras contas a pagar 129 -
 (1.089) 6.593
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  14.766 12.421
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativos imobilizados (7.512) (479)
Aquisições de participações societárias (1.109) (3.852)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimentos  (8.621) (4.331)
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa  6.145 8.090
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  34.715 26.625
No fi m do exercício  40.860 34.715
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa  6.145 8.090

  2019 2018
Receita líquida dos serviços prestados  65.982 51.424
Custos dos serviços prestados  (33.975) (25.712)
Lucro bruto  32.007 25.712
Despesas
Despesas administrativas  (7.937) (12.956)
Despesas comerciais  (7.072) (7.073)
Outras despesas  (1.027) (19)
  (16.036) (20.048)
Outras receitas não operacionais
Resultado de equivalência patrimonial  7.465 -
  7.465 -
Lucro antes do resultado fi nanceiro dos impostos  23.436 5.664
Resultado fi nanceiro líquido  2.360 2.138
Lucro antes dos impostos  25.796 7.802
Imposto de renda e contribuição social
Correntes  (4.578) (2.606)
Lucro líquido do exercício  21.218 5.196

 2019 2018
Lucro líquido do exercício 21.218 5.196
Total do resultado abrangente do exercício 21.218 5.196

Descrição Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Reservas de capital Reservas de lucros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 28.518 (46) 185.617 90.972 305.061
Resultado do exercício - - - 5.196 5.196
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.518 (46) 185.617 96.168 310.257
Resultado do exercício - - - 21.218 21.218
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.518 (46) 185.617 117.386 331.475

Balanços Patrimoniais  2019 2018
Ativo Circulante  60.472 53.482
Caixa e equivalentes de caixa  40.860 34.715
Contas a receber  5.744 2.729
Impostos a recuperar  13.630 15.798
Outros ativos circulantes  238 240
Não Circulante  286.371 271.875
Outros ativos não circulantes  371 227
Investimento  85.836 77.262
Imobilizado  1.030 1.195
Intangível  199.134 193.191
Total  346.843 325.357
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante  10.336 15.100
Fornecedores  2.868 6.058
Obrigações tributárias  977 4.032
Obrigações trabalhistas  3.488 3.332
Aluguéis a pagar  1.196 -
Outras contas a pagar  1.807 1.678
Não circulante  5.032 -
Aluguéis a pagar  5.032 -
Patrimônio líquido  331.475 310.257
Capital social  28.518 28.518
Ajuste de avaliação patrimonial  (46) (46)
Reserva de capital  185.617 185.617
Reservas de lucros  117.386 96.168
Total  346.843 325.357

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2020, às 08h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° andar, sala 6, CEP 04551-
065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 
15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se 
verifi ca da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO E 
PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo 
comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 
124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no dia 29 de abril 
de 2020, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, páginas 19 a 22, e no Jornal “O Dia” (São Paulo), páginas 9 a 10. 4. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. 
LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do 
Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro 
de 2019; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2020; 
(iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iv) reeleger 
os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) fi xar a verba global para a remuneração dos 
administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (vi) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 7. 
DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, 
aprovou: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 7.2. 
O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do 
Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
publicados conforme o item “Convocação e Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores 
Independentes, conforme Relatório datado de 27 de abril de 2020; 7.3. O orçamento de capital para o exercício de 2020, 
no valor de R$ 87.683.931,06 (oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e seis 
centavos); 7.4. Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, a destinação dos resultados da Companhia, nos seguintes termos: Que do “Resultado do 
Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 
18.427.134,68 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 
tenha a seguinte destinação: a) Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 921.356,73 (novecentos e vinte e um 
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), conforme disposto no artigo 193, “caput”, da LSA; b) 
Juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 
12.265.000,00 (doze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais), correspondentes a R$ 0,03295447872 por ação 
ordinária, deliberado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16 de dezembro de 2019, com base na 
composição acionária da Companhia naquela data, sendo que o pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2020, 
conforme vier a ser oportunamente deliberado. Do valor total, R$ 4.376.444,49 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis 
mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) foi alocado como Juros sobre o capital próprio 
(mínimo obrigatório) e R$ 7.888.555.51 (sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais 
e cinquenta e um centavos) foi alocado como “Juros sobre o capital próprio” (adicional proposto); c) Constituição de 
Reserva de Retenção de Lucros no montante de R$ 5.240.777,95 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e 
setenta e sete reais e noventa e cinco centavos); e d) Após as destinações acima, restou saldo de “Reserva de Retenção 
de Lucros” no montante de R$ 10.916.308,93 (dez milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais e noventa 
e três centavos). 7.5. A reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: 
(1) LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 156.835.756-72; (2) EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº. 103.264.958-51; e (3) WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR, norte americano, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE W616562-V, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 170.070.048-06; todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 
5° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, com mandato de 02 (dois) 
anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permanecerão em seus cargos até 
a eleição e posse de seus substitutos, a serem eleitos na referida Assembleia. Os membros do Conselho de Administração 
ora reeleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações posteriores e, consequentemente, não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de 
Posse, Declarações de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. 7.5.1. A 
reeleição do Sr. LEONARDO COUTO VIANNA, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração, 
conforme previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; 7.6. A verba global e anual para remuneração dos 
membros da Administração da Companhia de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários, eventuais 
gratifi cações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício 
do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais e 
de FGTS que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fi xação do montante 
individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 
152 da LSA. Para o exercício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria 
da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; e 
7.7. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 
29 do Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada 
digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta 
Comercial competente. São Paulo/SP, 29 de abril de 2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio 
Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original 
lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 05, às folhas 94 a 97. Eduardo de Toledo - Presidente da 
Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 211.799/20-8 em 17.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local – Dia 30 de abril de 2020, às 10:00h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, sala “B”, Capital 
de São Paulo. 2. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença – Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – Antonio Ermirio de Moraes Filho, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações 
– As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e “O Dia”, no dia 29 de abril de 2020. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) reeleger os membros do Conselho de Administração para 
um novo mandato. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, aprovaram 
sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da 
administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, à fl. 123, e no Jornal O Dia, à fl. 8, ambos 
em edição de 29 de abril de 2020; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.285.329.199,89 (um 
bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e nove 
centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 64.266.459,99 (sessenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e seis 
mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos); “Dividendos”, R$ 305.265.684,98 (trezentos e 
cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); e “Reserva 
de Lucros”, R$ 915.797.054,92 (novecentos e quinze milhões, setecentos e noventa e sete mil, cinquenta e quatro reais 
e noventa e dois centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, 
pela não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios; e iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, constituído por 4 (quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, com mandato até 29.04.2023, 
os Srs: Antonio Ermirio de Moraes Filho, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital na Rua Amauri nº 
255, 16º andar, cédula de identidade RG. nº 6.125.256-6-SSP/SP, CPF.MF. nº 033.973.968-16, Presidente do Conselho 
de Administração, e, na qualidade de sua suplente a Sra. Maria Lúcia Costa de moraes, brasileira, casada, advogada, 
domiciliada nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 16º andar, portadora da cédula de identidade RG. nº 20.534.332-SSP/SP 
e do CPF.MF. sob o nº 260.315.798-12; Luis Ermirio De Moraes, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta Capital 
na Rua Amauri nº 255, 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.347.232-SSP/SP, CPF.MF. nº 051.558.168-23, 
Vice-Presidente do Conselho de Administração e, na qualidade de sua suplente a Sra. Vera Regina Costa de Moraes, 
brasileira, divorciada, empresária, domiciliada nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 16º andar, portadora da cédula de 
identidade RG. nº 10.556.962-8-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 146.618.158-31; Rubens Ermirio de Moraes, brasileiro, 
casado, engenheiro agrícola, domiciliado nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 16º andar, portador da cédula de identidade 
RG. nº 14.781.058-9-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 154.303.818-29, Conselheiro e, na qualidade de sua Suplente a Sra. 
Maria Regina Ermírio de Moraes Waib, brasileira, casada, publicitária, domiciliada nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 
16º andar, portadora da cédula de identidade RG. nº 19.110.000-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 262.505.588-02 e André 
Ermirio de Moraes Macedo, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, domiciliado nesta Capital na Rua Amauri nº 255, 16º 
andar, portador da cédula de identidade RG. nº 35.981.800-6-SSP/SP e do CPF.MF. sob o nº 319.772.058-01, Conselheiro 
e, na qualidade de sua Suplente a Sra. Rosa Helena Costa de Moraes, brasileira, divorciada, psicóloga, domiciliada nesta 
Capital na Rua Amauri nº 255, 16º andar, portadora da cédula de identidade RG. nº 5.849.310-SSP/SP e do CPF.MF. sob nº 
285.180.278-02. Os membros do Conselho aceitam, neste ato, os cargos para os quais foram reeleitos para um mandato 
de 03 (três) anos, firmam, na presente data, os respectivos termos de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade, conforme documento arquivado na sede da companhia. 8. Observações Finais – a) – Em todas as 
deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) – o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, 
todavia, nenhuma manifestação; c) – os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida 
e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.a.) Antonio Ermirio de Moraes Filho, Presidente, Sergio Thiago da 
Gama Giestas, Secretário, Antonio Ermirio de Moraes Filho, Rosa Helena Costa de Moraes, Márcia Regina Recio 
de Moraes, Eugênio Ermirio de Moraes, Júlia Recio de Moraes Haddad, Nídia Maria Faustino Claro Moraes, Mário 
Ermirio de Moraes Filho, Fabiana de Moraes Martin Bianco, Natália Faustino Costa de Moraes, Vera Regina Costa de 
Moraes, Luis Ermirio de Moraes, Maria Lúcia Costa de Moraes, Rubens Ermírio de Moraes e Maria Regina Ermirio 
de Moraes Waib, p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. ERMAN 
Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio 
de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, acionistas A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no 
livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 193.966/20-7 em 03/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Erman Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44 – NIRE 35.300.191.005

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local – Dia 30 de abril de 2020, às 10:30h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 15º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença – Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente – Ermirio Pereira de Moraes, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações – As 
previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e “O Dia”, no dia 29 de abril de 2020. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 
e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e 
votação, os acionistas presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, 
as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, à fl. 121, e no Jornal O Dia, à fl. 8, ambos em edição de 29 de abril de 2020; (ii) a destinação do Lucro Líquido do 
exercício, que totalizou R$ 1.285.667.427,18 (um bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete 
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 64.283.371,36 (sessenta 
e quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos); “Dividendos”, 
R$ 305.346.013,96 (trezentos e cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, treze reais e noventa e seis centavos); e 
“Reserva de Lucros”, R$ 916.038.041,86 (novecentos e dezesseis milhões, trinta e oito mil, quarenta e um reais e oitenta 
e seis centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não 
distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios. 8. Observações Finais – a) – Em todas as deliberações deixaram de 
votar os legalmente impedidos; b) – o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma mani-
festação; c) – os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai 
assinada pelo Secretário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. Ermirio Pereira de Moraes, Fabio Ermirio de 
Moraes, Claudio Ermirio de Moraes, Marcos Ermirio de Moraes, Ana Paula de Moraes Rizkallah, Luciana Moraes de 
Ulhoa Rodrigues, Ricardo Ermirio de Moraes, Ana Helena de Moraes Vicintin, Marcelo de Moraes Vicintin, Camila 
de Moraes Vicintin Vallone, Marina de Moraes Vicintin Lopes, Rafael de Moraes Vicintin, p. JEMF Participações 
S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes 
e Rubens Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes 
Scripilliti, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril e 2020. Sergio 
Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 194.942/20-0 
em 04/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

MRC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.355/0001-29 – NIRE 35.300.190.998

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 30 de abril de 2020, às 11:00h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente: Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: 
As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e “O Dia”, no dia 29 de abril de 2020. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) 
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, e (iii) eleição dos membros da Diretoria. 7. Deliberações: Colocadas 
as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as 
contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, à folha 38, e no Jornal O Dia, à folha 11, ambos em edição de 29 de abril de 
2020; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.285.975.590,02 (um bilhão, duzentos e oitenta e 
cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e dois centavos), da seguinte forma: “Reserva 
Legal”, R$ 64.298.779,50 (sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e 
cinquenta centavos); “Dividendos”, R$ 305.419.202,63 (trezentos e cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos 
e dois reais e sessenta e três centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 916.257.607,89 (novecentos e dezesseis milhões, 
duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da 
Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios; e 
(iii) a eleição dos membros da Diretoria, em conformidade com o disposto no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, 
com mandato até 30.04.2022, sendo reeleitos as Sras. Maria Helena Moraes Scripilliti, brasileira, viúva, senhora do 
lar, portadora da cédula de identidade RG nº 964.890-SSP/SP e do CPF/MF nº 174.502.828-52, Diretora Presidente e 
Regina Helena Scripilliti Velloso, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, decoradora, portadora da cédula 
de identidade RG nº 5.573.708-0-SSP/SP e do CPF/MF nº 174.502.798-00, Diretora e os Srs. Clovis Ermirio de Moraes 
Scripilliti, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG 
nº 5.584.184-SSP/SP e CPF/MF nº 023.290.828-19 e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.811.811-SSP/SP 
e CPF/MF nº 104.056.958-70, Diretores, todos domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri nº 
255, 14º andar, Itaim Bibi, CEP: 01448-000. As Diretoras/Diretores, ora reeleitos firmam, na presente data, os respectivos 
termos de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme documento arquivado na sede da 
companhia 8. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; b) o Sr. 
Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os trabalhos foram suspensos 
para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.) Sergio Thiago da 
Gama Giestas, Secretário; p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José Roberto Ermirio de Moraes; 
p. AEM Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes e p. ERMAN Participações S.A., Claudio 
Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, acionistas e Regina Helena Scripilliti Velloso, Clovis Ermirio de Moraes 
Scripilliti, Carlos Eduardo Moraes Scripilliti e pp. Maria Helena de Moraes Scripilliti Noschese, usufrutuários de 
direitos políticos e econômicos. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril 
de 2020. Assinatura: Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 193.965/20-3 em 03/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras: Nota A - Atividade: A sociedade iniciou suas atividades em 30/01/2013 e tem por objetivo a 
participação em outras sociedades. Nota B - Capital Social: O Capital é representado por 37.300.000 cotas de R$ 1,00 cada. Nota C - Sumário das 
Principais Práticas Contábeis: 

Nota D - Variação dos Investimentos Saldo inicial Equivalência Lucros Aporte/Ajuste Saldo Final
Investimento Participação 31/12/2018 Patrimonial Recebidos exercício anterior 31/12/2019

Total   61.128.075,47   9.843.718,86   2.039.000,00  1.084.765,00  70.017.559,33 

VIA GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019
ATIVO  31/12/2019
Circulante   1.769.054,43 

Não Circulante   71.807.989,33 

TOTAL DO ATIVO   73.577.043,76

Demonstração do Resultado do Exercício
Resultado de equivalência patrimonial 31/12/2019

Lucro bruto  
Despesas operacionais: 
Receitas/Despesas Financeiras: 

IRPJ e CSLL  
Lucro líquido do exercício  

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2019

Caixa utilizado nas operações   22.525,74 
Ajustes Variações das Contas Passivo Operacional  1.230,99 

Aumento/Redução líquida de caixa 

Demonstração das Mutações Capital Reserva de  Patrimônio 
do Patrimônio Líquido Social Lucros Líquido 
Saldo 31/12/2018  37.300.000,00   28.563.813,17   65.863.813,17 

Saldo 31/12/2019  37.300.000,00   36.221.866,77   73.521.866,77 

Diretoria

Guido Benedito Viviani 

Marcelo Alexandre Rocco 

PASSIVO  31/12/2019
Circulante   55.176,99 

Patrimônio Líquido   73.521.866,77 
Capital social   37.300.000,00 

TOTAL DO PASSIVO   73.577.043,76 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020489-36.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCA DO CARMO FERREIRA DE FREITAS, Brasileiro, CPF 088.338.468-06, 
com endereço à Rua Brigida de Vasconcelos, 95, Itaquera, CEP 08290-650, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Residencial Wilson Isidoro, alegando em síntese: Cobrança da quantia 
de R$ 66.280,89 representada pela nota promissória vencida em 31/10/2017.Encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para o pagamento integral 

parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente também 
sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de 
juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo manifestação nos autos , a executada será considerada revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.                                 B - 03 e 04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1026200-79.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Ia Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO DA SILVA VIGILANTE ME, CNPJ 17.739.983/0001-85, FERNANDO 
DA SILVA VIGILANTE, brasileiro, solteiro, CPF. 041.102.595-33, que lhe foi proposta uma açào de Monitoria por parte 
de Banco Santander (Brasil) S/A, alegando a inadimplência dos réus referente ao título descrito como Cédula de Crédito 

determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da açào proposta e para que, no prazo de 15 dias. que 

de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob 
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado 

forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066514-45.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) W. Mendonça Gois Alimentos, 
CNPJ 28.969.081/0001-51, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo 

do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0047933-96.2019.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da  
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a VT DE M FLEURY TRANSPORTES ME, CNPJ 07.064.695/0001-14, na pessoa de seu representante, que a Ação de 
Procedimento Comum, requerida por KLOECKNER METALS BRASIL S/A e FREFER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
FERRO E AÇO, foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré ora executada, ao pagamento de R$ 25.809,54 
(julho/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do art. 513, §2°, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL para 

pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,  
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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Balanços Patrimoniais - Ativo 2019 2018
Circulante 
Disponibilidades  5   1 

Não circulante 
Conta corrente - NG Metalurgica S.A.  26   53 

Investimentos  63.253   63.599 

  63.279   63.652 

  63.284   63.653 

Demonstração de Resultado
Receita operacional bruta: 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial  (346)  (1.691)

Despesas operacionais: 
Administrativas e gerais  (6)  (5)
Financeiras liquidas  (1)  (1)

  (7)  (6)
Prejuizo do exercício  (353)  (1.697)

Demonstração de Fluxo de Caixa - Metodo Indireto
Atividades Operacionais 2019 2018
Prejuizo do Exercicio   (353)  (1.697)
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais:  
Resultado da equivalência patrimonial   346   1.691 

Variações nos ativos e passivos  
Aumento em contas correntes   11   5 

Caixa liquido proveniente das operações  4  (1)
Aumento (Redução) liquido nas disponibilidades  4  (1)
Disponibilidades em 01 de Janeiro             1           2 
Disponibilidades em 31 de dezembro   5  1 

A DIRETORIA
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Balanços Patrimoniais - Passivo 2019 2018
Não circulante 
Conta-corrente acionistas  128   144 

Patrimônio líquido 
Capital social  45.620   45.620 
Reservas de lucros  12.676   12.961 
Reserva de reavaliação  4.860   4.928 

  63.156   63.509 
  63.284   63.653 

LENDINARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 23.073.340/0001-48

em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
 Reserva de Lucros
 Capital Reserva Retenção de Reservas de Lucros
 Social Legal Lucros Reavaliação acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  45.620   680   18.511   4.996   -   69.807 
Ajustes decorrentes da adaptação aos criterios contabeis CPC 47 em controlada - -  (4.601) - -  (4.601)
Realização da reserva de reavaliação - - -  (68)  68   - 
Prejuizo do exercício - - - -  (1.697)  (1.697)
Destinação do resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - -   (1.629)  1.629   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  45.620   680   12.281   4.928   -   63.509 
Realização da reserva de reavaliação - - -  (68)  68   - 
Prejuizo do exercício - - - -  (353)  (353)
Destinação do resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - - -  (285)  285   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  45.620   680   11.996   4.860   -   63.156 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reservas 
 Social de lucros Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  3.278   273   3.551 
Lucro líquido do exercício -  202   202 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  3.278   475   3.753 
Lucro líquido do exercício -  91   91 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  3.278   566   3.844 

Balanços Patrimoniais - Ativo 2019 2018
Circulante
Disponibilidades  8   2 

Não circulante
Contas correntes - controlada  3   - 
Investimentos  3.847   3.751 

  3.850   3.751 
  3.858   3.753 

Demonstração de Resultado 
Receita operacional bruta: 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial  96   207 

Despesas operacionais:
Administrativas e gerais  (4)  (4)
Financeiras liquidas  (1)  (1)

  (5)  (5)
Lucro líquido do exercício  91   202 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto
Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro Liquido do Exercicio   91   202 

Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais: 
Resultado da equivalência patrimonial   (96)  (207)

Variações nos ativos e passivos 
Aumento (redução) em contas correntes - acionistas   11   5 

Caixa liquido proveniente das operações  6  (0)
Aumento liquido nas disponibilidades  6  (0)

Disponibilidades em 01 de Janeiro  2  2 

Disponibilidades em 31 de dezembro   8  2 

A DIRETORIA
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

PIEMONTI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 23.048.351/0001-78

em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 ( Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais - Passivo 2019 2018
Não circulante
Contas correntes - socios  14   - 

Patrimônio líquido
Capital social  3.278   3.278 

Reservas de lucros  566   475 

  3.844   3.753 

  3.858   3.753 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 ( Em milhares de reais)
Ativo 2019 2018
Circulante
Disponibilidades  5   1 

Não circulante
Conta corrente - NG Metalúrgica  21   44 
Investimentos  55.883   56.189 

  55.904   56.233
 
  55.909   56.234  

 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Receita operacional bruta: 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial  (306)  (1.495)

(Despesas) receitas operacionais: Administrativas e gerais  (6)  (5)
Financeiras liquidas   (1)  (1)

  (7)  (6)
Prejuizo do exercício  (313)  (1.501)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto - Exercício Findo 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2019 2018
Prejuizo do Exercicio   (313)  (1.501)
Ajustes para conciliar o resultado liquido as disponibi-
lidades geradas pelas atividades operacionais: 
Resultado da equivalência patrimonial   306   1.495 

Variações nos ativos e passivos 
Aumento (redução) em contas correntes   11      5 

Caixa liquido proveniente das operações  4  (1)
Aumento (Redução) liquido nas disponibilidades  4  (1)
Disponibilidades em 01 de Janeiro  1  2 
Disponibilidades em 31 de dezembro   5  1

A DIRETORIA
Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Passivo 2019 2018
Não circulante
Contas-correntes acionistas  113   125 

Patrimônio líquido
Capital social  40.338   40.338 
Reservas de lucros  11.164   11.416 
Reserva de reavaliação  4.294   4.355 

  55.796   56.109 
  55.909   56.234  

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
 Reserva de Lucros
 Capital Reserva Retenção de Reservas de Lucros
 Social Legal Lucros Reavaliação acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  40.338   599   16.323   4.415   -   61.675 
Ajustes decorrentes da adaptação aos criterios contabeis CPC 47 em controlada - -  (4.065)  - - (4.065)
Realização da reserva de reavaliação  - - - (60)  60   - 
Prejuizo do exercício - - - -  (1.501)  (1.501)
Destinação do resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - -  (1.441) -  1.441   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  40.338   599   10.817   4.355   -   56.109 
Realização da reserva de reavaliação - - -  (61)  61   - 
Prejuizo do exercício - - - -  (313)  (313)
Destinação do resultado do exercício: Absorção de prejuizo pela reserva de lucros - -  (252) -  252   - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  40.338   599   10.565   4.294   -   55.796 

PIEMONTI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 23.073.361/0001-63
Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reservas 
 Social de lucros Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018  3.708   311   4.019 
Lucro líquido do exercício -  229   229 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  3.708   540   4.248 
Lucro líquido do exercício -  103   103 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  3.708   643   4.351

Balanços Patrimoniais - Ativo 2019 2018
Circulante
Disponibilidades  11   5 

Não circulante
Contas correntes - controlada  7   - 
Investimentos  4.351   4.243 

  4.358   4.243 
  4.369   4.248 
Balanços Patrimoniais - Passivo 2019 2018
Não circulante
Contas correntes - socios  18   - 

Patrimônio líquido
Capital social  3.708   3.708 
Reservas de lucros  643   540 

  4.351   4.248 
  4.369   4.248 

Demonstração de Resultado
Receita operacional bruta: 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial  108   234 

Despesas operacionais:
Administrativas e gerais  (4)  (4)
Financeiras liquidas  (1)  (1)

  (5)  (5)
Lucro líquido do exercício  103   229 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto 

Atividades Operacionais 2019 2018

Lucro Liquido do Exercicio   103   229 

Ajustes para conciliar o resultado liquido 

as disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais: 

Resultado da equivalência patrimonial   (108)  (234)

Aumento (redução) em contas correntes   11   9 

Caixa liquido proveniente das operações      6        4 

Aumento liquido nas disponibilidades       6       4 

Disponibilidades em 01 de Janeiro       5          1 

Disponibilidades em 31 de dezembro            11             5

LENDINARA EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 23.150.008/0001-30

em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 ( Em milhares de reais)

 A DIRETORIA Antonio Agnaldo Zandoná - Contador - CRC 1SP-144.787/O-0

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
15666  no dia 07/07  às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1042244-25.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a Dolce e Canela Confecções Ltda. CNPJ 
18.406.820/0001-43, que Drogarias São Paulo S/A ajuizou 
ação comum, objetivando seja julgada procedente, anulando 
em definitivo a Duplicata Mercantil 191, e respectivo protesto 
protocolo 3800332,de 09/11/2015,do 6ºTPLT-Capital,conde-
nando a Ré nas custas e despesas processuais e nos honorá-
rios advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste o feito, 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. NADA MAIS.  [02,03] 

LAM VIAS PARTICIPAÇÕES
E CONCESSÕES S.A. 

CNPJ 29.206.383/0001-30
NIRE 3530051100-0-Companhia Fechada

CARTA DE RENÚNCIA
A Companhia informa que em 30 de janeiro de 2020, 
recebeu a carta de renúncia do Sr. PAULO YUKIO 
FUKUZAKI, ao cargo de membro efetivo do Conse-
lho de Administração da Companhia, com registro 
perante a JUCESP nº 210.562/20-1 em 16/06/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CEC Participações S.A.
CNPJ nº 33.560.183/0001-59 - NIRE 35300535847
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Local/Data/Hora: 05/06/2020, às 14hs, na Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 878, conjunto 102, parte, São Paulo/SP. Mesa: Presidente - Paulo 
Mordehachvili; Secretária - Karen Cristina Mukai Mordehachvili. Con-
vocação: Dispensada, em virtude da presença de todos os membros 
do Conselho de Administração. Ordem do Dia/Deliberações: “Apro-
vadas por unanimidade”, i) Aceitar o pedido de renúncia apresen-
tado à Companhia pelo diretor Anselmo de Haro Gavazzi, sendo 
que o termo de renúncia ficará arquivado na sede da Companhia.
ii) Destituir Daniel Santos Haddad do cargo de diretor da Companhia. 
iii) A eleição para o cargo de diretores da Companhia, com prazo de 
mandato de 1 ano a contar desta data, e que se estenderá até a posse 
de seu substituto: (a) Paulo Mordehachvili, RG nº 65.415.950-6 SSP/
SP e CPF/MF nº 004.158.187-37, na qualidade de Diretor Presidente; 
(b) Fabio de Almeida Barbosa Moraes, RG nº 29.806.619-1 e CPF nº 
271.996.508-17, na qualidade de Diretor sem designação específi ca. 
Os termos de posse fi carão arquivados na sede da Companhia. Os Di-
retores ora eleitos declaram estarem totalmente desimpedidos para 
o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia 
e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata que, lida e achada conforme, foi apro-
vada e assinada pelos presentes. Conselheiros presentes: Paulo Mor-
dehachvili, Mauro Pereira Bueno Meinberg e Ricardo Alexandre Car-
valho. Mesa: Paulo Mordehachvili - Presidente; Karen Cristina Mukai 
Mordehachvili - Secretária. JUCESP n° 212.608/20-4 em 19/06/2020.

J. Mester Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 13.570.144/0001-25 - NIRE nº 35.225.356.243

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios
Local/Data/Horário: Na Rua Conselheiro Zacarias, 50, São Paulo/SP, no 
dia 13/03/2020, às 10h00. Convocação/Presença: Dispensada, nos ter-
mos do artigo 1.072, §2°, da Lei 10.406/2002, em vista da presença da 
totalidade dos sócios. Mesa: Presidente - Marcelo Mester; Secretário - Le-
onel Mester. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovada por unanimidade”, 
a redução do capital social da Sociedade, com a desintegralização o imó-
vel matriculado sob o nº 168.303 do 4º Ofi cial de Registro de Imóveis. La-
vratura desta ata: Os sócios autorizaram a lavratura desta ata na forma 
sumária, nos termos do artigo 130, §1°, da Lei 6.404/76. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata, a qual foi aprovada por todos 
os sócios presentes. Marcelo Mester - Presidente; Leonel Mester - Secre-
tário. Sócios: Julio Mester; Leonel Mester; Marcelo Mester.

Fazenda ACN Ltda.
CNPJ/MF nº 44.323.632/0001-61 - NIRE nº 35.200.637.541

Edital de Convocação de Sócios
Ficam os sócios da Fazenda ACN Ltda. convocados para reunirem-
-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 
14/07/2020, às 17h30, excepcionalmente no seguinte endereço: Av. 
Angélica, 1.803, apto. 5, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: (i) A alteração contratual registrada na Junta 
Comercial em 24/08/2009, sob nº 293.158/09-5, que promoveu o 
aumento do capital social de R$ 100.000,00 para R$ 950.000,00, me-
diante conferência de bem imóvel localizado na Rua Silvio Portugal, 
193, Pacaembu e respectivo terreno, que prossegue pendente de 
averbação no Registro de Imóveis; (ii) Estabelecer um preço mínimo 
de venda do imóvel localizado na Av. Angélica, 1.803, apto. 5, São 
Paulo/SP; (iii) Apreciar o Relatório da Administração, assim como 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício 
social encerrado em 31/12/2019; (iv) A alteração da composição da 
administração da Sociedade; (v) O pró-labore a ser destinado aos 
administradores da Sociedade; (vi) A destinação de obrigações com 
terceiros consignadas em transações com partes relacionadas; (vii) 
Estabelecer as regras de utilização do imóvel rural pertencente à So-
ciedade; e (viii) A oferta de venda de quotas apresentada pelo sócio 
Francisco Cunha Lima Cintra em 02/06/2020. São Paulo, 03/07/2020.
João Paulo da Cunha Lima - Administrador.     (03, 04 e 07)

JEMF Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.394/0001-26 – NIRE 35.300.191.021

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 30 de abril de 2020, às 09:30h, na sede social, Rua Amauri nº 255, 16º andar, Capital de 
São Paulo. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa 
Dirigente: José Ermirio de Moraes Neto, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. Publicações: As 
previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nos jornais “Diário Oficial do Estado 
de São Paulo” e “O Dia”, no dia 29 de abril de 2020. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício, e (iii) eleição dos membros da Diretoria. 7. Deliberações: Colocadas as 
matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as 
contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, à fl.54, e no Jornal O Dia, à folha 4, ambos em edição de 29 de abril de 2020; (ii) a 
destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou R$ 1.286.224.467,72 (um bilhão, duzentos e oitenta e seis milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), da seguinte forma: “Reserva 
Legal”, R$ 64.311.223,39 (sessenta e quatro milhões, trezentos e onze mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e nove 
centavos); “Dividendos”, R$ 305.478.311,08 (trezentos e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e onze 
reais e oito centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 916.434.933,25 (novecentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta 
e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos). Nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, 
os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) a eleição dos 
membros da Diretoria, em conformidade com o disposto no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até 
30.04.2022, sendo reeleitos os Srs. José Ermirio de Moraes Neto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total 
de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.432.222-SSP/SP e do CPF/MF nº 817.568.288-49 e José 
Roberto Ermirio de Moraes, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 4.960.820-SSP/SP e do CPF/MF nº 029.080.178-81, ambos domiciliados nesta Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Amauri nº 255, 16º andar, CEP: 01448-000. Os Diretores, ora reeleitos firmam, na presente data, 
os respectivos termos de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme documento arquivado 
na sede da companhia. 8. Observações Finais: a) Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos; 
b) o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) os trabalhos foram 
suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secretário. (a.a.) 
Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; José Ermirio de Moraes Neto, José Roberto Ermirio de Moraes e Neide 
Helena de Moraes; MRC Participações S.A., Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti; AEM 
Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes e ERMAN Participações S.A., Claudio Ermirio 
de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes, acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. 
São Paulo, 30 de abril de 2020. Assinatura: Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. JUCESP – Registrado sob o 
nº 193.964/20-0 em 03/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Mendes Gonçalves S/A
CNPJ/MF n° 55.288.799/0001-55 - NIRE: 3.530.051.551-0

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29 de Abril de 2020.
Data e Local - Aos 29/04/2020, às11:00 horas, na sede social, na cidade de S o Paulo/SP, na Rua Brigadeiro 
Tobias, 356 -11° andar - Conjunto A - Sala 111, Cep: 01032-000. Quorum - Presentes acionistas representando 
51,539793% com direito a voto, número suficiente de votos para instalar as Assembleias e deliberar sobre a ordem 
do dia, conforme as assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas. Mesa - Presidente: Raul Francisco 
Mendes  Prates, Secretário: Paulo Pacheco Fernandes. Publicações - Os Editais de Convocação foram publicados 
no Diário Oficial Empresarial no dia 15/04/2020 página 25, e no Jornal o DIA SP no dia 15/04/2020 página 04. O 
Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis do exercício social findo em 31/12/2019, foram publicados no 
Diário Oficial  Empresarial página 88 e no Jornal o DIA SP pagina 05, ambos no dia 03/04/2020. Ordem do dia: 
Em AGO: a) Aprovar das demonstrações contábeis, b) Aprovar destinação Lucro Líquido do exercício, c) Eleição de 
Diretoria 4) Eleição Conselho Consultivo, 5) Fixar verba global anual de remuneração da Diretoria, 6) Fixar os hono-
rários do Conselho Consultivo, Outros assuntos de interesse da sociedade. Em AGE: 1) Reversão de Dividendos; 2) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações da AGO: Por unanimidade de votos, com abstenção dos 
legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberagoes: 1°) aprovar, sem qualquer reserva, as Demonstra-
ções Contábeis do exercício social findo em 31.12.2019. 2°) aprovado a destinação do lucro líquido do exercício, no 
valor de R$ 23.671,226,46; sendo R$ 6.000.000,00, para distribuição aos acionistas como dividendos, a serem pa-
gos até 31/12/2020 e R$ 17.671.226,46 para a conta reserva de lucros a realizar. Não foi constituida a Reserva Legal 
pelo fato de já ter atingido o limite de 20% do capital social, conforme  determina o artigo193 da Lei 6.404/76; 3°) fixa-
do a verba global anual de remuneração da Diretoria em até R$ 277.200,00, a ser distribuída entre os Diretores, pelo 
Conselho Consultivo, de acordo com o artigo 8° do Estatuto Social; 4°) Da Diretoria- Feita a eleição para Diretoria 
para o triênio 2020/2023, foi re-eleito para o cargo de Diretor-Presidente o Sr. Raul Francisco Mendes Prates, brasi-
leiro, solteiro, empresário, portador do RG/SSP/SP 3.792.038-8 e CPF/MF 012.569.168-89, e re-eleito para o cargo 
de Diretor o Sr. Paulo  Pacheco Fernandes,  brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG/SSP/SP 9.945.556-0 e 
CPF/MF 129.568.858/12, 5°) Conselho Consultivo - Feita a eleição para o Conselho Consultivo triênio 2020/2023, 
foi re-eleito para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo o Sr. Alécio Glaudinê Guerino, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador do RG/SSP/MS 1.141.445 e CPF/MF 079.509.349-72, para o cargo de Vice- 
Presidente  do Conselho Consultivo foi re-eleita a Sra. Silvia  Mendes Prates, brasileira, casada, empresária, porta-
dora do RG/SSP/SP 3.791.768-7 e CPF/MF 012.569.218- 82, para o cargo de Membro do Conselho Consultivo, foi 
re-eleito o Sr. José Luiz Pacheco Fernandes, brasileiro, casado, empresário, portador do RG/SSP/SP 9.945.555-9 e 
CPF/MF 085.701.268-16, a declaração de desimpedimento esta arquivada na sede da Companhia, após a eleição 
foi dado posse ao cargo para todos os eleitos 5°) aprovado os honorários do Conselho Consultivo da Sociedade 
como segue: ao Presidente, R$ 1.100,00 mensal, ao Vice Presidente, R$ 550,00 mensal, e aos membros R$ 330,00 
mensal, AGE: a) Reversão de Dividendos não recebidos referente ao ano base 2015, b) Outros assuntos de inte-
resse da   sociedade. Deliberações: Por unanimidade de votos foi aprovada a proposta da Diretoria de 29/04/2020, 
visando: 1°) Reverter os dividendos não resgatados do ano base de 2015, com base no artigo 287 da lei 6.404/76; 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi a sessão suspensa para a lavratura desta ata que, depois de lida e 
achada conforme, foi assinada todos os presentes. Presidente - Raul Francisco Mendes Prates, Secretário - Paulo 
Pacheco Fernandes - Acionistas: Raul Francisco Mendes  Prates, Paulo Pacheco Fernandes. A presente ata é cópia 
fiel da transcrita em livro próprio. Confere com o original. Raul Francisco Mendes Prates - Presidente; Paulo Pache-
co Fernandes - Secretário. JUCESP n° 212.854/20-3 em 19/06/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0005357-
73.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Locação de Imóvel Exequente: Nelson de
Almeida Júnior Executado: Fernanda Lima Buzzerio e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0005357-73.2019.8.26.0008 A MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA DE
LOURDES DE ROCHA SOUZA, RG 32.315.246-6, CPF 283.973.318-83, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Nelson de Almeida Júnior, bem como em face de Fernanda
Lima Buzzerio. Encontrando-se a ré 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 obrigação, 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 São Paulo, aos 24 de junho de 2020. 03 e 04/07

FOROS REGIONAIS IV LAPA FAMÍLIA E SUCESSÕES 1º VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES JUIZ
DE DIREITO TITULAR I DR. Ary Casagrande Filho JUIZ DE DIREITO TITULAR II DR. José Antonio
Siqueira Nunes de Faria SOLICITO A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ABAIXO, ESCLARECENDO QUE A
TAXA DEVIDA FOI RECOLHIDA. SÃO PAULO, 18/12/2019. MAGDA BUENO QUIRINO ROMÃO-ESCRIVÃ
DIRETORA. EDITAL  PARA CONHECIMENT O DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE SÉRGIO SAMPAIO DÓRIA, REQUERIDO POR MARIO ANDRE DORIA E MARIA DO
CARMO SETTE AZEVEDO SILVA-PROCESSO Nº1011703- 06.2017.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Siqueira
Nunes de Faria, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 07/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de SÉRGIO SAMPAIO
DÓRIA, CPF 048.729.348-73, declarando-o parcialmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeada como CURADORA, a Sra. Maria do Carmo Sette Azevedo Silva, CPF 032.474.398- 03. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.. na
continuidade, os termos da sentença:Ante o exposto decreto a parcial interdição de Sérgio Sampaio Dória,
declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos
4º, inciso III, 1.767, inciso I do Código Civil e artigo 755 do Código de Processo Civil, nomeando curador o(a)
Sr(a). Maria do Carmo Sette Azevedo Silva, considerando-se compromissada, independentemente de assinatura
de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no inciso I, do artigo 487,
do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as restrições impostas ao(a) requerido(a): Não tem
condições mentais para comprar ou vender bens de grande valor, mas, pode comprar alimentos e objetos de
uso pessoal; não condições mentais de administrar , por si só, conta bancária, talão de cheques ou cartão de
crédito, inclusive porque pode ser facilmente influenciado em detrimento de seu bem estar físico, mental,
emocional e financeiro ou gastar com álcool e drogas, mas pode portar somas de dinheiro suficientes para
gastos triviais, incluindo transporte, encargos legais, lazer e eventual medicação, além de produtos de
higiene e vestuário. Não tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz respeito a
menores impúberes. Não tem condições de atividade executiva complexa e elaborada, mas, pode exercer a
atividade laborativa primordialmente física e, geralmente, sob supervisão. Deixo de determinar a especialização
de hipoteca legal, considerando que, apesar do interditando possuir bens imóveis e usufruir de benefício
previdenciário, Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº. 1008028-17.2017.8.26.0010. O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antônio
da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RICARDO NICOLAS ZEIN, brasileiro, publicitário, RG
9.271.495X, CPF 046.078.108-19, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura S/C Ltda. SINEC, alegando em síntese, ser credora da importância de R$ 33.621,21
decorrente de serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013 ao aluno Alessandro Schwarcz Zein.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC,
artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia pleiteada e dos
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 701 do NCPC), caso
em que ficará isento do pagamento de custas processuais (artigo 701, §, do NCPC) ou, querendo, neste
mesmo prazo, apresentar embargos monitórios (artigo 702 do CPC), sob pena de constituição de pleno
direito do título executivo judicial (artigo 701, § 2º, do NCPC). Em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial (NCPC, artigo 257, inciso IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020.           03 e 04.07
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FORO REGIONAL II  -   SANTO AMARO   -   2ª VARA CÍVEL
Avenida das Nações Unidas, 22939 - 12º Andar - Sala 23 - Jurubatuba - CEP 04795-
100 - Fone: 11 - 5541-8014 - São Paulo-SP - E-mail:stoamaro2cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0007655-22.2020.8.26.0002.
O  MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr. CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA, na forma da
Lei,  etc. FAZ SABER a CARMEM LUCIA PEREIRA DE SENA SANTOS, CPF
056.516.998-05, CARLOS ALBERTO GALINDO DOS SANTOS, CPF 034.243.208-70,
que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida
por ELISIO SCALA. 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$164.047,32, devidmente 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.. Antes de esgotado este último
prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud,
Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2020.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL
III – JABAQUARA - 6ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº 1065, ., Vila Mariana - CEP 04119-061, Fone:
(11)5574-0355, São Paulo-SP - E-mail: jabaquara6cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das
Horário de Atendimento ao Público 502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença -
NOVO CPC - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Processo Digital nº: 1006770-56.2018.8.26.0003 - Classe: Assunto:
Monitória – Duplicata Requerente: Fmi Securitizadora S/A Requerido: Núcleo Oásis Comércio e Distribuição
de Produtos para Restaurantes Eireli e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 1006770-56.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de SãoPaulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc.Saibam todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,especialmente o Sr. MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
(CPF 050.496.128-45), quetramita neste MM. Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara -SP,
a açãomonitória nº 006770-56.2018.8.26.0003 ajuizada por FMI SECURITIZADORA S.A. emface de NÚCLEO
OÁSIS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARARESTAURANTES EIRELI e de MARIA
BEATRIZ GUIMARÃES SANTOS, cujo valoratualizado (03/2020) é de R$455.485,81. Constando dos autos
que o Sr. Marcos Oliveirados Santos encontra-se em lugar incerto e não sabido, por determinação judicial
às fls. 531dos autos é expedido o presente edital através do qual fica o mesmo INTIMADO dapenhora de parte
ideal (50%) do imóvel do qual é comproprietário, objeto da Matrícula110.009 do 8º Oficial de Registro de
Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, bemcomo do laudo de avaliação que atribuiu à fração ideal
penhorada (50%) o valor deR$158.500,00, para que tome conhecimento e, querendo, no prazo de 15 dias
úteis, a fluirdo prazo do edital, se manifeste ou suscite o que de direito. E, para que chegue aoconhecimento
de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que serápublicado e afixado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Paulo,aos 25 de junho de 2020. J – 02  e 03/07

EDITAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da ação
de Cumprimento Provisório de Decisão – Espécies de Títulos de Crédito, que R.R.  Rio Preto Indústria e
Comércio de Metais Ltda, - CNPJ nº 04.562.532/0001-73, move contra : Illuminato Metais Ltda. EPP, CNPJ
nº 10.646.384/0001-78 ( por seus sócios: Emmanuel Cristobal Correia Bolanos, CPF/MF nº 368.975.658/81,
e, Vanessa Cristina Quintiliano, CPF/MF nº 216.563.738/40), e, Miss Jóias Ltda. CNPJ nº 12.844.818/0001-
70 (por seus sócios : Christian Cristobal Correia Bolanos CPF/MF 407.265.888-06, e , Susete Marques
Correia CPF/MF nº 088.148.888-76). O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central Cível
São Paulo Capital, Dr(a) Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao(à)(s) Requerida(o)(s) – executadas
(o)(s): Illuminato Metais Ltda. EPP CNPJ nº 10.646.384/0001-78 (por seus sócios: Emmanuel Cristobal
Correia Bolanos – CPF/MF nº 368.975.658-81, e , Vanessa Cristina Quintiliano – CPF/MF nº 216.563.738-
40), e, Miss Jóias Ltda, - CNPJ nº 12.844.818/0001-70 ( por seus sócios: Christian Cristobal Correira
Bolanos CPF/MF nº 407.265.888-06, e, Susete Marques Correia – CPF/MF nº 088.148.888-76). E como não
foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e
afixado na forma da lei, por meio do qual fica(am) INTIMADO(A)(S) ao cumprimento da sentença, nos termos
seguintes: INTIME-SE o devedor por edital, nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado
na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15
(quinze) dias; e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários
de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de
penhora e avaliação ( artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2020. 03 e 07/07

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. 

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de con-
vocação, nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imo-
biliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 16 de maio de 2013 e posteriormente aditado (“Termo de 
Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi -
duciário dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 47ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Agente Fiduciário”, “CRI” 
e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares de CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em As-
sembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se de forma exclusivamente remota e digital, con-
forme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), no dia 28 de julho de 2020, às 
10:00 horas, em primeira convocação, conforme instruções dispostas ao fi nal deste edital de convocação. Inicial-
mente, resta informar, que a Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. (“Devedora”), em razão do aumento do índice de ina-
dimplência constatada em decorrência da crise gerada pelo novo Coronavírus, realizou o pagamento da parcela de amor-
tização da Cédula de Crédito Bancário nº 2013051601, referente ao Crédito Destinado a Empreendimentos Alvo (“CCB”), 
prevista para pagamento em 14 de maio de 2020, e consequentemente, o pagamento de Juros Remuneratórios e de 
amortização mensal do CRI com os recursos provenientes do Fundo de Reserva constituído, conforme já previsto no Ins-
trumento Particular de Contrato de Cessão Sem Coobrigação de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de 
Cessão”) e Termo de Securitização. Em assembleia realizada em 26 de maio de 2020, os Titulares dos CRI presentes de-
cidiram, entre outras deliberações, convocar uma nova Assembleia Geral de Titulares de CRI para discutir acerca da re-
composição do Fundo de Reserva e a alteração na administração dos Créditos Imobiliários oriundos da CCB. Assim, a As-
sembleia irá discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reorganização societária e alteração de 
controle da Devedora, bem como suas controladas, subsidiárias e sociedades de propósito específi co, que fi guram como 
parte e/ou garantidoras da operação, conforme disposto na CCB, com a apresentação pela Devedora do cenário preten-
dido na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (ii) Caso seja 
aprovado o item (i) retro, aprovar a alteração das Avalistas, assim indicadas na CCB, por aquelas que serão indicadas pela 
Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para deliberação desta matéria da ordem do dia; (iii) Caso 
seja aprovado o item (i) retro, aprovar a alteração da Alienação Fiduciária de Quotas em garantia da Emissão para admi-
tir as novas condições que serão apresentadas pela Devedora na data em que vier a ser instalada a assembleia para de-
liberação desta matéria da ordem do dia; (iv) Aprovar a recomposição do Fundo de Reserva da Emissão, tendo em vis-
ta o aumento da inadimplência e a utilização dos recursos do Fundo de Reserva para pagamento da parcela de amorti-
zação de 14 de maio de 2020 da CCB e da parcela de Juros Remuneratórios e de Amortização mensal de 19 de maio de 
2020 dos CRI; (v) Aprovar o recebimento de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos 
Imobiliários oriundos da CCB na Conta Centralizadora dos CRI, incluindo a evolução, o recebimento, e a emissão dos ter-
mos de liberação de garantias; e (vi) Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos e celebrarem 
todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em 
letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais Documentos da 
Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública, visan-
do a segurança de todos, em linha com a IN CVM 625, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferên-
cia online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial ou envio de 
instrução de voto de forma prévia, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado, previa-
mente à realização da Assembleia, por correio eletrônico aos Titulares dos CRI que enviarem solicita-
ção por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.
br, preferencialmente, em até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da As-
sembleia, juntamente com cópias dos documentos de identifi cação e, conforme o caso, comprovação de poderes para 
representar Titulares dos CRI devidamente assinados e com fi rma reconhecida ou com certifi cação digital de assinaturas, 
conforme o caso. Os Titulares dos CRI poderão encaminhar os documentos de identifi cação e representação até o horá-
rio previsto para início da Assembleia. Os Titulares dos CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 
(quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identifi car-se em seu acesso com o nome comple-
to, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identifi car e permitir 
o acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, mediante identifi cação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/
ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre os Titulares dos 
CRI, Emissora e Agente Fiduciário. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assem-
bleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos 
Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realiza-
das por meio de certifi cação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia deverão for-
malizar a assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 2 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A

Drausuisse Brasil Comércio e Locação
de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.

CNPJ/MF: 31.180.635/0001-41 - NIRE nº 35.300.534.581
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 13.12.2019

Data, Hora, Local: 13.12.2019, às 14hs, na sede, Avenida Portugal, nº 46, Centro Logístico Itapevi 2, Módulo 12, Itapevi/SP. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Orlando Machado Junior - Presidente; Ercio Miguel Nema: Secretário. Deliberações 
Aprovadas: Elegeram o Sr. Paulo Cezar da Silva Nunes, brasileiro, casado, empresário, RG nº 700.056.905-8 SSP/RS e CPF/MF 
nº 185.816.920-87, residente em Porto Alegre/RS, para o cargo de Membro Independente do Conselho da Administração, o qual exer-
cerá o seu mandato conforme poderes e limites indicados no Estatuto Social, com mandato que terá início em 1º.01.2020, e pelo pe-
ríodo unifi cado ao mandato dos demais membros, ou seja, até 15.04.2022, devendo, entretanto, permancer em seu cargo e no exer-
cício de suas atividades até a posse de seu respectivo substituto, salvo hipótese de ocorrer, a qualquer tempo, a destituição, o qual to-
mará posse, e declara que não está impedido de exercer atividades mercantis. Composição do Conselho de Administração, a 
saber: Evandro Luiz Coser, brasileiro, casado, empresário, RG nº 212.678 SSP/ES, CPF/MF nº 416.958.287-04, residente em São Pau-
lo/SP, o qual ocupa o cargo de Presidente: Orlando Machado Junior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 7.341.188-7 SSP/SP, CPF/
MF nº 884.617.698-72, residente em São Paulo/SP, o qual ocupa o cargo de membro efetivo; Ércio Miguel Nema, brasileiro, casa-
do, empresário, RG nº 18.047.699-3, CPF/MF nº 050.502.298-20, residente em São José dos Campos/SP, o qual ocupa o cargo de mem-
bro efetivo; e Fábio Assis Pinto, brasileiro, advogado, casado, RG nº 44.042.900-6, CPF/MF nº 333.352.408-20, com domicílio em 
São José dos Campos/SP, o qual ocupa o cargo de membro efetivo; e Paulo Cezar da Silva Nunes, brasileiro, casado, empresário, 
RG nº 700.056.905-8 SSP/RS e CPF/MF nº 185.816.920-87, residente em Porto Alegre/RS, para ocupar o cargo de Membro Indepen-
dente, todos com mandatos unifi cados vigentes e válidos até 15.04.2022, podendo ser reeleitos. Encerramento: Nada mais. Acio-
nistas: Drau Participações Ltda., p.p. Guilherme Gomes Batista; e Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., p.p. Orlando Macha-
do Junior e José Alfredo de Freitas. JUCESP nº 197.318/20-4 em 10.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020
1. Data, Horário e Local – Dia 30 de abril de 2020, às 09:00 h., na sede social, Rua Amauri nº 255, 14º andar, conjunto 
“A”, Capital de São Paulo. 2. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Pre-
sença – Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de 
Acionistas”. 4. Mesa Dirigente – Clovis Ermirio de Moraes Scripilliti, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, 
Secretário. 5. Publicações – As previstas no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Dia”, no dia 29 de abril de 2020. 6. Ordem do Dia: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração 
global dos administradores. 7. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, 
aprovaram sem ressalva, por unanimidade de votos: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e 
o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos em que 
foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, à fl. 3, e no Jornal 
O Dia, à fl. 11, ambos em edição de 29 de abril de 2020; (ii) a destinação do Lucro Líquido do exercício, que totalizou 
R$ 5.148.549.684,81 (cinco bilhões, cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e 
oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma: “Reserva Legal”, R$ 257.427.484,24, (duzentos e 
cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); 
“Dividendos”, R$ 1.222.780.550,16 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e 
cinquenta reais e dezesseis centavos); e “Reserva de Lucros”, R$ 3.668.341.650,41 (três bilhões, seiscentos e sessenta 
e oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos). Nos termos do 
artigo 202, § 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas decidiram, por unanimidade, pela não distribuição dos dividendos mínimos 
obrigatórios. (iii) o valor da remuneração global da Administração da Companhia para o ano de 2020, inclusive benefícios 
de qualquer natureza, no valor total de até R$ 1.475.088,82 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitenta e oito 
reais e oitenta e dois centavos); 8. Observações Finais – a) – Em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente 
impedidos; b) – o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; c) – os 
trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo 
Secretário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. JEMF Participações S.A., José Ermirio de Moraes Neto e José 
Roberto Ermirio de Moraes; p. AEM Participações S.A., Luis Ermirio de Moraes e Rubens Ermirio de Moraes; p. ERMAN 
Participações S.A., Claudio Ermirio de Moraes e Ricardo Ermirio de Moraes e p. MRC Participações S.A., Clovis Ermirio 
de Moraes Scripilliti e Carlos Eduardo Moraes Scripilliti, Acionistas. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no 
livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2020. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 194.342/20-7 em 04/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Lembre sempre de lavar as mãos
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027830-54.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional 
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BARBOSA HORTIFRUTI GRANJEIRO, 
CNPJ 23.717.883/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Carlos Roberto de Oliveira Baterias Epp, 
alegando em síntese: compra de 09 baterias, sendo 03 Baterias Powerbat 150AH, com valor unitário de R$650,00, outras 03 Baterias Excel Flex EF60LD, 
com valor unitário de R$280,00 e 03 Baterias Platoon Gold PF90MD, com valor unitário de R$550,00, totalizando o valor da compra em R$ 4.440,00. 
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, 

B - 02 e 03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1033479-08.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5a Vara Cível, do Foro Regional I - Santana. Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei. etc.  
FAZ SABER a(o) TODOS EVENTUAIS OCUPANTES DA ÁREA. que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / 

corrés Geni Monteiro Fonseca e outros, relativo a um terreno localizado na Rua Elza Guimarães, n° 277, Casa Verde / 
Cachoeirinha. São Paulo/SP. objeto da matrícula n° 143.942 do 3o CRI SP. invadido pelos réus. Nestas condições, ajuizada 
a presente ação requerida a Reintegração na posse do imóvel, condenando se os réus em perdas e danos, custas e demais 
cominações de direito. Estando os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para 

 

publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE Nº. 35.300.379.527 - COMPANHIA FECHADA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2020, às 08h30, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São 
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Waldo Edwin Pérez Leskovar, como secretário. 4. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os 
Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme 
atribuição prevista na alínea (a) do artigo 17 e artigos 22 e 23, do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar 
a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, os Senhores: (1) EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 103.264.958-51, ao cargo de Diretor Presidente; e (2) MARCIO 
YASSUHIRO IHA, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 153.066.718-61, para ocupar o cargo de Diretor sem 
designação específi ca; ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, CEP 
04551-065, São Paulo/SP, para o mandato de 02 (dois) anos, ou seja, até a primeira Reunião do Conselho de 
Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos permanecerem 
em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam sua nomeação, declarando 
neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e 
consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as 
atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento a serem arquivados na sede da 
Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada 
digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a 
Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 29 de abril de 2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa 
e, Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Waldo Edwin Pérez 
Leskovar; e (3) Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração nº. 04, às folhas 29 a 30. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa - Assinado com 
certifi cado digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 211.800/20-0 em 17.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1001147-25.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé. 
Faz Saber a Auto Posto Shamma Ltda, CNPJ 43.036.565/0001-31, na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de 
São Paulo S/A ajuizou uma Ação de Procedimento Comum Cível, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 122.011,36 (jan/2020), corrigidos 
e acrescido de encargos legais, bem como as que se vencerem, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado 
à Rua Serra de Botucatu, 1151, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP (instalações 54215293 e 89159977 / nº do cliente 10023799 / Conta Contrato  

supra, conteste, sob pena de ser considerado revel, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras 

Processo 1016326-19.2017.8.26.0003 - Interdição - Tutela e Curatela - Marina Ferreira Penna - Nelson Zani Neto -  
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Nelson Zani Neto, 
REQUERIDO POR Marina Ferreira Penna - PROCESSO Nº1016326-19.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA 
VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 03/05/2019 15:47:43, foi decretada a INTERDIÇÃO de NELSON ZANI NETO,  
CPF 091.298.508-94, declarandoo(a) INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da interdição:  

Limites da curatela: Ilimitado Nomeando-se como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, a Sra. MARINA FERREIRA 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo. - ADV: RENY BIANCHEZI SILVA LUCAS (OAB 162333/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP).                                                                                     B - 03 e 04

Processo 1019123-65.2017.8.26.0003 - Inventário - Inventário e Partilha - Raquel Reinado Fernandes Candido - - Alencar Reinado Fernandes - - 
Edson Claudemir Reinado Fernandes - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1019123-65.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). DOMINGOS DE SIQUEIRA FRASCINO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALIADINE BERNARDO SILVA FERNANDES, Brasileiro, Solteira, RG 40.222.556-9, CPF 329.410.838-
98, e ADILA BERNARDO FERNANDES, Brasileira, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de  
ALENCAR PAES FERNANDES, Brasileiro, Viúvo, Aposentado, RG 3795075-7, CPF 065.600.408-87, Nascido/Nascida 26/02/1941, natural de 
Varginha - MG. Encontrando-se as herdeiras em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 

edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a 
nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). 
Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do 

lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. - ADV: ARTHUR AZEVEDO NETO (OAB 71699/SP).                                   B - 03 e 04

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou  na quinta-feira (2) que
o Mercosul é parte das soluções
que o Brasil e os países do blo-
co estão construindo  para a re-
cuperação da economia, em
meio à pandemia de covid-19.

“Os próximos meses serão
de grandes desafios para todos
nós. O maior deles, que se apre-
senta desde logo, é conciliar a
proteção da saúde das pessoas
com o imperativo de recuperar
a economia. Tenho certeza de
que o Mercosul é parte das so-
luções que estamos construin-
do”, disse o presidente, que par-
ticipou na manhã desta quinta-
feira, da 56ª Cúpula de Chefes
de Estado do Mercosul e Esta-
dos Associados, pela primeira
vez realizada por meio de vide-
oconferência. O encontro foi o
último sob o comando do Para-
guai, que passará agora a presi-
dência pro tempore (temporária)
do Mercosul para o Uruguai.

Em discurso, Bolsonaro
destacou que o Brasil “endossou
integralmente as prioridades da
presidência paraguaia, que apro-
fundam a modernização do Mer-
cosul e fazem do bloco um alia-
do essencial da ambiciosa agen-
da de reformas” implementada

pelo governo brasileiro. “No es-
forço da construção de um país
mais próspero, buscamos tam-
bém mais e melhor inserção do
Brasil na região e no mundo, e o
Mercosul é o nosso principal
veículo para essa inserção”, dis-
se o presidente.

De acordo com o Ministério
das Relações Exteriores, em
2019, o Brasil exportou cerca de
US$ 15 bilhões para os países
do Mercosul e importou US$ 13
bilhões, com superávit de US$
2 bilhões.

Bolsonaro elogiou a presi-
dência paraguaia no Mercosul
pela conclusão de “detalhes pen-
dentes” nos acordos do bloco
com a União Europeia e a Asso-
ciação Europeia de Livre Comér-
cio (EFTA), assinados em 2019,
e pediu que todos os presidentes
se empenhem nas negociações
para a ratificação dos acordos
neste semestre. Para que os acor-
dos entrem em vigor, os congres-
sos de todos os países que inte-
gram os blocos econômicos de-
vem aprovar os textos.

Nesse sentido, Bolsonaro
também disse que dará prosse-
guimento ao diálogo com dife-
rentes interlocutores “para des-
fazer opiniões distorcidas sobre

o Brasil e expor as ações que tem
tomado em favor da proteção da
floresta amazônica e do bem-
estar da população indígena”. O
presidente referia-se a uma su-
posta resistência de países eu-
ropeus em fechar o acordo por
não acreditarem na política am-
biental brasileira.

Bolsonaro destacou  também
a intenção de avançar em enten-
dimentos com outros países.
“Queremos levar adiante as ne-
gociações abertas com Canadá,
Coreia, Singapura e Líbano, ex-
pandir os acordo vigente com
Israel e Índia e abrir novas fren-
tes na Ásia. E temos todo inte-
resse de buscar tratativa com
países da América Central.”

O presidente brasileiro tam-
bém é favorável às discussões
para inclusão do setor automo-
tivo e açucareiro no regime de
regras comum do bloco.

Presidência pro tempore
Durante a reunião, o presi-

dente paraguaio, Mario Abdo
Benítez, falou sobre as ativida-
des do bloco nos últimos seis
meses, depois que o país assu-
miu a presidência. Ele defendeu
a integração produtiva, para a
aproveitar as capacidades de cada
país e destacou a importância da

economia digital para manuten-
ção do comércio.

Já o presidente do Uruguai,
Luis Lacalle Pou, que assume a
presidência pro tempore neste
semestre, disse que buscará, en-
tre outras metas, impulsionar os
canais logísticos, de ferrovias e
hidrovias, melhorar a intercone-
xão energética entre os países e
garantir a conservação do meio
ambiente.

Sobre os acordos com a
União Europeia e EFTA, Lacal-
le Pou ressaltou que é dever do
Mercosul “terminar o que come-
çou”, já que a pandemia de co-
vid-19 poderia levar a um prote-
cionismo, principalmente de pa-
íses mais desenvolvidos. Por
isso, ele se comprometeu a de-
dicar esforços para acelerar o
processo de ratificação dos
acordos, em negociação com a
Alemanha.

O Mercosul é composto por
Argentina, Brasil, Paraguai e Uru-
guai. A Venezuela está suspensa
desde 2017, por ruptura da ordem
democrática e descumprimento
de cláusulas ligadas a direitos
humanos do bloco. Os países as-
sociados são Chile, Bolívia, Peru,
Colômbia, Equador, Guiana e Su-
riname. (Agencia Brasil)

Bolsonaro: Mercosul é parte das
soluções para recuperação pós-pandemia

Em uma sessão do Congres-
so Nacional concorrida, com
parte de autoridades presentes
presencialmente e parte de for-
ma remota, foi promulgada na
quinta-feira (2) a Emenda Cons-
titucional 107, que adia as elei-
ções municipais de outubro para
novembro deste ano.

Aprovada pela Câmara dos
Deputados na quarta-feira (1º),
a mudança determina que os dois
turnos eleitorais, inicialmente
previstos para os dias 4 e 25 de
outubro, serão realizados nos
dias 15 e 29 de novembro. A
mudança define ainda que cabe-
rá ao Congresso decidir sobre o
adiamento das eleições por um
período ainda maior nas cidades
com muitos casos da doença.

A emenda também estabele-
ce novas datas para outras eta-
pas do processo eleitoral de

2020, como registro de candi-
daturas e início da propaganda
eleitoral gratuita. Não haverá,
porém, prorrogação dos atuais
mandatos. A data da posse dos
eleitos permanece inalterada,
1º de janeiro de 2021.

Ao participar presencial-
mente da sessão o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto
Barroso, exaltou a união de es-
forços do Legislativo e do Ju-
diciário em torno de uma solu-
ção pela segurança do pleito e
pela democracia. Barroso des-
tacou que a promulgação da
emenda constitucional, por
causa da pandemia do novo co-
ronavírus é algo que ninguém
desejava que tivesse aconteci-
do e se associou às manifesta-
ções de solidariedade às mais
de 60 mil famílias de pessoas

que perderam a vida em decor-
rência da covid-19.

O ministro que mesmo an-
tes de assumir a presidência da
corte no mês passado, já traba-
lhava para um entendimento so-
bre o adiamento das eleições
municipais com base em pare-
ceres de especialistas médicos,
biólogos e físicos, agradeceu a
ajuda desses profissionais. Bar-
roso também elogiou muito os
parlamentares que, segundo ele,
deliberaram com ênfase no in-
teresse público. Barroso ava-
liou ainda que a democracia não
é regime de consenso, mas de
dissenso e lembrou que o Con-
gresso fez sua parte, caberá à
Justiça Eleitoral realizar a elei-
ção com segurança em meio a
uma pandemia, o que segundo
ele, será possível.

O presidente do Congresso,

Davi Alcolumbre (DEM-AP),
destacou que prevaleceu o en-
tendimento no Congresso, “di-
alogando com o TSE, a comu-
nidade científica, prefeitos e ve-
readores”. “Sem dúvida a deci-
são de Vossa Excelência de bus-
car essa conciliação respeitosa
foi o grande passo para que es-
tivéssemos aqui hoje”, acres-
centou. Para ele, os 42 dias de
adiamento das eleições munici-
pais este ano serão fundamen-
tais para que o TSE , o governo
e o Congresso possam organi-
zar os procedimentos para o dia
do pleito. Nesse sentido, ele
lembrou que os Poderes estão
em contato com a iniciativa pri-
vada para conseguir doação de
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPis) “aos brasileiros
que vão servir a pátria”. (Agen-
cia Brasil)

Operação conjunta de
saúde realiza testagem

em comunidades
Yanomami

Uma operação especial
conjunta realizada pela Secre-
taria Especial de Saúde Indíge-
na (Sesai) do Ministério da
Saúde, Ministério da Defesa e
pela Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) está percorrendo o
território de Roraima para fa-
zer testes da covid-19 e iden-
tificar possíveis focos da do-
ença antes da internalização nas
comunidades indígenas.

A primeira fase, finalizada
na quarta-feira (1º), realizou
mais de 250 atendimentos de
várias especialidades no distri-
to sanitário indígena Yanoma-
mi. Todos os pacientes foram
testados para o novo coronaví-
rus (covid-19) e nenhum caso
foi identificado.

“Tivemos clínicos gerais,
ginecologistas, pediatras, in-
fectologistas e várias outras
especialidades para atender
mais de 500 pessoas. Não de-
tectamos nenhum caso positi-
vo, o que é sinal de um traba-
lho bem executado pelos ór-
gãos que prestam serviço na
região”, informou o secretário
Especial de Saúde Indígena do
Ministério da Saúde, Robson
Santos da Silva.

As operações continuaram
na quinta-feira (2), na região
leste de Roraima. Os atendi-
mentos foram na Reserva Indí-
gena Raposa Serra do Sol. Re-

sidentes de comunidades locais
terão todas as especialidades
clínicas disponíveis, e todas as
pessoas atendidas serão testa-
das para covid-19.

Itens básicos
Além do tratamento médi-

co, populações locais também
receberam itens de saúde sani-
tária e alimentar. Segundo da-
dos da Funai, mais de 200 to-
neladas de alimentos doados já
chegaram à região. “O objeti-
vo é fornecer alimentação bá-
sica para as aldeias, já que nes-
te período de pandemia a reco-
mendação aos indígenas é que
não saiam de suas comunida-
des e não permitam a entrada
de pessoas que não sejam da al-
deia”, disse em nota o Minis-
tério da Saúde.

Itens de higienização e pre-
venção ao contágio da covid-
19 também foram entregues
aos indígenas. Cerca de 90 mil
máscaras faciais, 1,4 mil vasi-
lhames de álcool 70% e 5,3
mil testes rápidos da covid-19
foram distribuídos. Entre os
medicamentos, 297 mil table-
tes de hidroxicloroquina, azi-
tromicina, prednisona e para-
cetamol foram entregues.

Segundo dados da Funai,
cerca de 28 mil indígenas vi-
vem na região, distribuídos em
366 aldeias. (Agencia Brasil)

Pandemia vai afetar
todas as áreas da
educação no país,

diz Inep
A crise gerada pela pandemia

do coronavírus deverá atingir to-
das as áreas da educação, mas
ainda é cedo para saber quais
serão seus impactos. A consta-
tação foi feita na quinta-feira (2)
pelo pesquisador do Instituto
Nacional de Pesquisas Educaci-
onais Anísio Teixeira (Inep),
Gustavo Henrique Moraes, du-
rante apresentação do relatório
do 3º Ciclo de Monitoramento
das Metas do Plano Nacional de
Educação/2020.

O impacto financeiro da crise
no Ministério da Educação ( MEC)
também foi admitido. “O MEC se
enfraquece um pouco diante da
questão fiscal que o Brasil vive”,
reconheceu sem dar detalhes o pre-
sidente do Inep, Alexandre Lopes.

Metas
O PNE, como é conhecido,

tem 20 metas que devem ser
cumpridas 100% em um prazo
de 10 anos , de 2014 a 2024. O
relatório - que abrange os últi-
mos dados de 2018 e 2019 - di-
vulgado hoje aponta que dos 57
indicadores, apenas 13,4% tive-
ram a meta atingida.

“Percebe-se que 41 indicado-
res (73,21%) têm nível de alcan-
ce maior do que 50%, 28 indica-
dores (53,84%) têm nível maior
do que 80% e 7 indicadores
(13,46%) já chegaram à meta es-
tabelecida. O nível médio de al-

cance está em 76,22%. Reconhe-
cer esses números é rejeitar a
compreensão simplista que afir-
ma que tudo vai mal na educação
brasileira; é reconhecer o esfor-
ço coletivo dos profissionais da
educação que, mesmo que enfren-
tem adversidades, apostam na es-
cola como o local da esperança
e da transformação nacional”,
ressalta o documento.

Os dados apresentados mos-
tram ainda que apenas 31 de 37
indicadores usados no plano ti-
veram nível de execução inferi-
or a 60%, mas 21% dos indica-
dores retrocederam. Sobre o
desempenho do Plano, o presi-
dente do Inep disse que, sozinho,
o MEC não conseguirá executar
todas as 20 metas do PNE até
2024 e lembrou a importância
do envolvimento dos estados,
municípios, universidades, ins-
titutos federais no cumprimen-
to dos objetivos.

Adultos
O pior resultado do relatório

diz respeito à meta que estipula
que pelo menos 25% das matrí-
culas na Educação de Jovens e
Adultos seja integrada à educa-
ção profissional. “Aqui está nos-
so pior indicador: apenas 1,6%
de matrículas de jovens adultos
estão integradas à educação pro-
fissional”, destacou Gustavo
Moraes. (Agencia Brasil)


