
Nª 24.697 Preço banca: R$ 3,50

Economia com viagens e diárias na
pandemia chega a R$ 199,6 mi

Bolsa sobe 2,24% e fecha no nível
mais alto em quatro meses
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São Paulo inicia testes da vacina
CoronaVac no dia 20 de julho

Receita diz que vendas em
junho cresceram 10,3%
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Venda:       5,57

Compra:   6,04
Venda:       6,05

Fórmula 1 tem corridão na
Áustria e premia Bottas

Valtteri Bottas
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Por Tiago Mendonça

Por conta da pandemia do
novo coronavírus, os fãs de
Fórmula 1 tiveram de esperar
mais de sete meses para a
abertura da temporada 2020.
Foi o início de campeonato
mais tardio de todos os tem-
pos. Mas depois do que se viu
no Grande Prêmio da Áustria,
realizado no domingo, 5, com
rígidas regras de distancia-
mento social, dá pra dizer que
valeu a espera.

É claro que ver a Merce-
des na frente não é nenhuma
novidade, mas as circunstân-
cias que construíram este re-
sultado final trouxeram bas-
tante emoção. Começando
pela inesperada pole position
de Valtteri Bottas, que apesar
de já ter largado na posição
de honra doze vezes, duas de-
las na Áustria, não poderia ser
considerado favorito diante
do hexacampeão Lewis Ha-
milton.

O assombroso desempe-
nho da Mercedes mais uma
vez restringiu a disputa aos
dois, com quase meio segun-
do de vantagem para o resto.
A dobradinha na primeira fila,
no entanto, foi quebrada pela
punição imposta a Hamilton
depois de desrespeitar ban-
deiras amarelas (causadas por
uma escapada do próprio Bot-
tas). O britânico perdeu três
posições e teve de largar em
quinto.

Hamilton alinhando mais pra
trás é sempre garantia de boa
corrida. O hexacampeão passou
por Lando Norris na quarta volta
e por Alexander Albon, na nona.
Teria pela frente o encardido
Max Verstappen, mas o piloto da
Red Bull Racing sofreu uma que-
bra na décima passagem, abrin-
do caminho para a Mercedes ti-
vesse seus dois carros de novo
nas primeiras posições.

Mas aí começaram as inter-
venções do safety car, que mu-
daram completamente o panora-
ma da corrida. Primeiro, por uma
escapada de Kevin Magnussen, na
24ª das 71 voltas. Depois, mais
duas em sequência, pelas quebras
de George Russell e Kimi Räi-
kkonen. Foi o que permitiu ao
terceiro colocado, Alexander
Albon, fazer uma jogada ousada.

O piloto da Red Bull Racing
cumpriu um terceiro pit stop,
colocando os pneus macios, que
proporcionam melhor desempe-
nho. Com suas vantagens aniqui-
ladas pelo safety car, Bottas e
Hamilton estavam calçados nos
duros, mais resistentes, porém
mais lentos. Parecia que a corri-
da se encaminhava para as mãos
de Albon.

Só que na hora de partir pro
ataque, deu ruim. O tailandês ten-
tou uma manobra agressiva por
fora na curva 4, que não é ponto
de ultrapassagem dos mais co-
muns na Áustria. Quando tinha
praticamente o carro todo à fren-
te de Hamilton, Albon sofreu um
toque na roda traseira direita por

parte do adversário e foi parar na
brita.

Era o fim do sonho a onze
voltas do final. Hamilton acabou
responsabilizado pelo toque e
recebeu uma punição de cinco
segundos, acrescidos ao seu tem-
po final de prova. Aí veio mais
uma cena emblemática do GP.
Lando Norris, então quinto co-
locado atrás de Sergio Pérez, foi
informado da punição de Hamil-
ton e viu que tinha chances de ir
ao pódio.

A três voltas do final, ganhou
a posição de Pérez e passou a
reduzir a diferença para o pilo-

to da Mercedes. Na última pas-
sagem, já na bandeirada, regis-
trou simplesmente a melhor
volta da corrida, conseguindo o
objetivo de superar Hamilton
por apenas 0s198. Charles Le-
clerc foi promovido para segun-
do, Norris para terceiro e Ha-
milton (segundo na chegada)
caiu pra quarto.

O resultado final também foi
um prêmio para a Ferrari. Pole
position no ano passado, Charles
Leclerc viu o rendimento da Fer-
rari despencar e largou somente
em sétimo. “Isso é loucura”, che-
gou a dizer pelo rádio quando

soube que havia passado para a
última fase do treino apenas em
décimo lugar. Neste cenário, a
corrida foi uma redenção.

Sebastian Vettel não teve a
mesma sorte. Iniciando sua
última temporada pela Ferra-
ri, com moral bastante abala-
do, ficou só em 11º no grid e
cometeu um erro bizarro na
corrida, rodando (mais uma
vez) para tentar evitar uma ba-
tida em Carlos Sainz. A próxi-
ma etapa da Fórmula 1 será lá
mesmo na Áustria, neste do-
mingo, 12, no próprio circui-
to de Spielberg.

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

16º C

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

Previsão do Tempo

Austrália
fecha

fronteira
estadual pela

1ª vez em
100 anos

A fronteira entre os dois
Estados mais populosos da
Austrália fechará a partir desta
terça-feira por tempo indeter-
minado, disse o premiê do Es-
tado de Vitória, Daniel An-
drews, nesta segunda-feira, de-
vido a um surto local de coro-
navírus.

A decisão marca a primei-
ra vez em que a divisa com a
vizinha Nova Gales do Sul foi
fechada em 100 anos – autori-
dades impediram a circulação
entre os dois Estados em 1919,
durante a pandemia de gripe
espanhola.  Página 3

Vendas no
varejo da

zona do euro
têm

recuperação
recorde

Os consumidores da zona
do euro voltaram em massa às
lojas em maio, uma vez que as
restrições impostas pela pan-
demia foram aliviadas no blo-
co, mostraram na segunda-fei-
ra (6) estimativas da agência
de estatísticas da União Euro-
peia, sinalizando forte recupe-
ração das vendas após quedas
recordes em março e abril.

Página 3

Espanha
impõe

bloqueio local
para conter
covid-19
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A média diária de vendas com
nota fiscal eletrônica (NFe) atin-
giu R$ 23,9 bilhões em junho, o
maior patamar de 2020. As ven-
das tiveram resultado 15,6% mai-
or que o mês de maio e 10,3%
superior ao de junho de 2019, in-
formou a Receita Federal.

Na comparação com o mês
anterior, a queda de abril foi se-
guida de aumentos de 9,1% em
maio e de 15,6% em junho.

De acordo com a Receita, o
movimento agregado da NFe cap-

ta, principalmente, as vendas en-
tre empresas de médio e grande
porte, bem como as vendas não
presenciais de empresas para pes-
soas físicas.

Segundo a Receita, dados das
vendas semanais indicam recupe-
ração gradual. No total, após o
pico de R$ 180 bilhões na últi-
ma semana de maio, as semanas
de junho mostraram vendas su-
periores a R$ 150 bilhões, ex-
ceto a semana do feriado de Cor-
pus Christi (R$ 137 bilhões). A

última semana de junho registrou
vendas de R$ 177 bilhões.

A Receita informou que em
2020, o comércio eletrônico
teve vendas crescentes em quan-
tidade e em volume, com tendên-
cia de elevação intensificada a
partir de março. Em relação ao
mesmo mês de 2019, a média di-
ária de vendas apuradas com a
NFe em 2020 cresceu 20,6% em
março, 17,5% em abril, 37,4%
em maio e 73,0% em junho.
(Agencia Brasil)

Após aprovação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) na última sex-
ta-feira (3), o governo de São
Paulo vai iniciar a fase 3 de tes-
te em humanos da vacina con-
tra o novo coronavírus, cha-
mada de CoronaVac, no dia 20
de julho.

“A Anvisa autorizou o Ins-
tituto Butantan a iniciar os tes-
tes da CoronaVac, a vacina está
sendo desenvolvida junto com
o laboratório chinês. A partir da
próxima segunda-feira (13), os
voluntários já poderão se ins-
crever. A inscrição será obri-

gatoriamente para profissionais
da saúde”, disse João Doria,
governador de São Paulo.
“Com a aprovação da Anvisa,
começaremos o processo de
testagem a partir do dia 20 de
julho”, acrescentou.

Segundo Dimas Covas, di-
retor do Instituto Butantan,
esta vacina contra o novo
coronavírus é desenvolvida
pela Sinovac, sediada na Chi-
na, e é uma das mais promis-
soras do mundo, porque utili-
za tecnologia já conhecida e
amplamente aplicada em outras
vacinas.   Página 2

Restrições de mobilidade
afetam fortemente população

ocupada, diz Ipea
As medidas de restrição da

mobilidade para conter a dissemi-
nação do novo coronavírus afeta-
ram fortemente a população ocu-
pada no Brasil, sobretudo a partir
de abril deste ano. A informação
foi publicada na segunda-feira (6)
na Carta de Conjuntura do Institu-

to de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) com o tema A Evolução
do Emprego Setorial em 2020:
Quão Heterogêneo Foi o Tombo
entre os Ssetores?, de autoria dos
pesquisadores da instituição Car-
los Henrique Corseuil, Lauro Ra-
mos e Felipe Russo.     Página 4

Multas à Vale pelo
rompimento de Brumadinho

serão aplicadas em obras
Página 10

Medidas dos EUA diminuem
exportações brasileiras em

US$ 1,6 bi por ano
As medidas de protecionis-

mo comercial tomadas pelos
Estados Unidos têm impacto de
US$ 1,6 bilhão nas exportações
brasileiras por ano. A estimativa
consta de levantamento divulga-

do pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Há dois anos,
o governo do presidente Donald
Trump começou a adotar medi-
das que afetaram as exportações
brasileiras.     Página 3
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São Paulo inicia testes da vacina
CoronaVac no dia 20 de julho

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Após aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) na última sexta-feira
(3), o governo de São Paulo vai
iniciar a fase 3 de teste em hu-
manos da vacina contra o novo
coronavírus, chamada de Coro-
naVac, no dia 20 de julho.

“A Anvisa autorizou o Insti-
tuto Butantan a iniciar os testes
da CoronaVac, a vacina está sen-
do desenvolvida junto com o la-
boratório chinês. A partir da pró-
xima segunda-feira (13), os vo-
luntários já poderão se inscre-
ver. A inscrição será obrigatori-
amente para profissionais da saú-

de”, disse João Doria, governa-
dor de São Paulo. “Com a apro-
vação da Anvisa, começaremos
o processo de testagem a partir
do dia 20 de julho”, acrescen-
tou.

Segundo Dimas Covas, dire-
tor do Instituto Butantan, esta
vacina contra o novo coronaví-
rus é desenvolvida pela Sinovac,
sediada na China, e é uma das
mais promissoras do mundo,
porque utiliza tecnologia já co-
nhecida e amplamente aplicada
em outras vacinas. É também
uma das mais avançadas em tes-
tes. Ela já está na terceira etapa,

chamada clínica, de testagem em
humanos. O laboratório chinês
já realizou testes do produto em
cerca de mil voluntários na Chi-
na, nas fases 1 e 2. Antes, o mo-
delo experimental aplicado em
macacos apresentou resultados
expressivos em termos de res-
posta imune contra as proteínas
do vírus.

“A fase 2 [de testes clínicos,
feito na China] demonstrou a
segurança e a eficácia da vacina.
Após 14 dias da segunda vacina-
ção, mais de 90% das pessoas
vacinadas desenvolveram prote-
ção. Então é uma vacina que tem
um perfil de proteção elevado”,
explicou.

Os voluntários para a Coro-

naVac serão selecionados en-
tre profissionais de saúde, da
rede pública ou privada, com
mais de 18 anos, que não te-
nham tido covid-19 [a doença
provocada pelo novo coronaví-
rus] e que não estejam em tes-
te para outras vacinas. Esses
voluntários poderão se candi-
datar por meio de um aplicati-
vo do Instituto Butantan, que
deverá ser lançado na próxima
segunda-feira (13). Os volun-
tários não poderão ter doenças
instáveis [que afetem a resposta
imune], distúrbios de coagula-
ção e, as mulheres não pode-
rão estar grávidas. “São esses
profissionais que estão mais
expostos e que vão permitir o

desenvolvimento muito rápido
do estudo clínico”, disse Di-
mas Covas.

Os testes com a CoronaVac
serão realizados em 9 mil volun-
tários em centros de pesquisas
de seis estados brasileiros: São
Paulo, Brasília, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná. A pesquisa clínica
será coordenada pelo Instituto
Butantan e o custo da testagem
é de R$ 85 milhões, custeados
pelo governo.

A vacina é inativada, ou seja,
contém apenas fragmentos do
vírus, inativo. Com a aplicação
da dose, o sistema imunológico
passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da co-

vid-19, a doença provocada pelo
novo coronavírus. No teste, me-
tade das pessoas receberão a va-
cina e metade receberá placebo,
substância inócua. Os voluntári-
os não saberão o que vão rece-
ber.

Segundo Dimas Covas, dire-
tor do Instituto Butantan, caso os
testes comprovem a eficácia da
vacina, 60 milhões de doses ini-
ciais estarão disponíveis para o
Brasil pelo laboratório chinês
até o final deste ano.

Esta é a segunda vacina que
está sendo testada no Brasil. A
primeira é a que está sendo pro-
duzida pela Universidade de
Oxford, no Reino Unido. (Agen-
cia Brasil)

Salões de beleza, bares, restaurantes
e clubes reabrem em São Paulo

Reabriram na segunda-feira
(6) na cidade de São Paulo os
centros esportivos municipais,
bares, restaurantes e salões de
beleza. Todos esses espaços e
estabelecimentos ainda estão
sujeitos, no entanto, a restrições
de horário e normas para pre-
venção da disseminação do novo
coronavírus.

Os centros esportivos muni-
cipais ficam abertos das 6h as
12h, somente para caminhadas
ao ar livre. É obrigatório o uso
de máscaras, os bebedouros es-
tarão desativados e será feito

controle de acesso. Não será
permitido o acesso a piscinas,
playgrounds e quadras esporti-
vas. A estimativa da prefeitura é
que nesta fase os clubes sejam
frequentados por 40% do públi-
co antes da pandemia, o equiva-
lente a 148 mil pessoas por mês.

Restaurantes
Os bares e restaurantes tam-

bém reabriram com um públi-
co limitado a 40% da capaci-
dade máxima dos estabeleci-
mentos. As normas foram es-
tabelecidas em um protocolo
assinado com representantes

dos empresários e trabalhado-
res. As mesas não poderão ser
ocupadas por mais de seis pes-
soas e devem ter distância de
2 metros (m) entre elas. Só
poderão consumir clientes que
estiverem sentados. Os cardá-
pios devem ser disponibiliza-
dos para visualização pelo ce-
lular ou em painéis afixados no
estabelecimento.

Salões de beleza
Nos salões de beleza, o aten-

dimento deve ser agendado de
forma a evitar aglomerações e
filas. Deve haver distanciamen-

to de 1,5 metro entre as pesso-
as. Também será permitido o uso
de apenas 40% da capacidade
máxima. Para o corte, o cabelo
dos clientes deve ser lavado an-
tes do serviço. Na depilação e no
corte de barba, devem ser usa-
dos máscara e escudo facial. Tra-
balhadores que precisem ter
contato físico com os clientes
devem usar luvas.

As regras completas estão
disponíveis no decreto publica-
do sábado (4) em edição suple-
mentar do Diário Oficial da ci-
dade. (Agencia Brasil)

SP firma contrato de R$ 217,7 milhões
para 2ª etapa do VLT na Baixada Santista

O Governador João Doria
assinou, na segunda-feira (6),
o contrato para início das
obras do segundo trecho do
VLT na Baixada Santista. A nova
etapa do Sistema Integrado
Metropolitano – SIM/VLT, ge-
renciado pela EMTU (Empre-
sa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos), vai transportar
até 35 mil pessoas por dia e li-
gará a avenida Conselheiro
Nébias ao bairro do Valongo,
em Santos. Com investimento
de R$ 217,7 milhões, o em-
preendimento tornará mais rá-
pido e seguro o deslocamento
entre os municípios da Baixa-
da Santista.

“A nova etapa do VLT é uma
obra desejada e esperada pela
população de Santos porque vai
conectar o centro da cidade,
onde as pessoas trabalham. A
pujança do centro de Santos
carecia da extensão do VLT,
que vai levar a população até
onde ela deseja, tanto para che-

gar ao trabalho quanto para re-
tornar às suas casas. Com essa
ampliação, a Baixada Santista
vai ganhar mais uma alternati-
va eficiente e limpa de mobili-
dade”, disse o Governador.

O contrato firmado entre o
Estado e a construtora Queiroz
Galvão prevê início dos servi-
ços até o fim deste mês e pra-
zo de 30 meses para conclusão.
O projeto inclui a construção
de edificações, via permanen-
te, quatro subestações, sistema
de rede aérea, sinalização viá-
ria, urbanização e duas pontes
sobre o canal 1.

Ao longo do trecho de oito
quilômetros, serão construídas
14 estações com dispositivos
de acessibilidade exigidos por
lei. O traçado corta as ruas
Campos Mello, Doutor Co-
chrane, João Pessoa, Visconde
de São Leopoldo, São Bento,
Amador Bueno, Constituição,
Luiz de Camões e a Avenida
Conselheiro Nébias. Quando

entrar em operação, o trecho
contará com uma frota de sete
veículos, já adquiridos pelo
Governo de São Paulo.

O Sistema Integrado Me-
tropolitano/VLT terá 27 quilô-
metros de extensão, conside-
rando o trecho de 11,5 quilô-
metros já em operação entre
São Vicente (Barreiros) e o
Porto de Santos, além das li-
gações entre Conselheiro Né-
bias e Valongo e Barreiros a
Samaritá, em São Vicente, que
está em projeto. O sistema tem
previsão de operar com 33
VLTs transportando 95 mil pas-
sageiros por dia.

Além de Doria, a cerimô-
nia de assinatura virtual do con-
trato contou com as participa-
ções do Vice-Governador e
Secretário de Governo Rodri-
go Garcia; do Secretário dos
Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy; do Presiden-
te da EMTU, Marco Antonio
Assalve; e do Prefeito de San-

tos, Paulo Barbosa; além de
outras autoridades.

“Essa é mais uma conquis-
ta importante para a baixada
santista. Com as diretrizes do
Governador Joao Doria, segui-
mos cumprindo os objetivos de
facilitar a vida dos moradores
da região. Serão 35 mil pesso-
as que contarão com transpor-
te seguro e eficiente. É mais
qualidade de vida para quem
precisa”, pontuou o Secretário
Alexandre Baldy.

Sobre a EMTU
Vinculada à Secretaria dos

Transportes Metropolitanos, a
EMTU é controlada pelo Go-
verno de São Paulo. Fiscaliza
e regulamenta o transporte me-
tropolitano de baixa e média
capacidade nas cinco Regiões
Metropolitanas do Estado: São
Paulo, Campinas, Sorocaba,
Baixada Santista e Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte. Juntas, as
áreas somam 134 municípios.

São Paulo registra 16,1 mil óbitos
e 323 mil casos de coronavírus

Na segunda-feira (6), o es-
tado de São Paulo registrou
16.134 óbitos e 323.070 casos
confirmados do novo coronaví-
rus. Dos 645 municípios, houve
pelo menos uma pessoa infec-
tada em 628 cidades, sendo 389
com um ou mais óbitos.

Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19,
176.494 pessoas estão recupera-
das, sendo que 48.366 foram in-
ternadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 63,3% na
Grande São Paulo e 63,9% no
estado. O número de pacientes
internados é de 13.524, sendo
8.023 em enfermaria e 5.501 em

unidades de terapia intensiva,
conforme dados das 10h30 da
manhã da segunda-feira (6).

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

9.321 homens e 6.813 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 74,4%
das mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 70 e 79 anos (3.928),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (3.756) e 80 e 89 anos
(3.214). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(22), 10 a 19 anos (33), 20 a 29
anos (129), 30 a 39 anos (545),

40 a 49 anos (1.140), 50 a 59
anos (2.247) e maiores de 90
anos (1.120).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (58,5% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,2%), do-
enças neurológicas (11,1%) e
renal (9,9%), pneumopatia
(8,4%). Outros fatores identifi-
cados são obesidade (7%), imu-
nodepressão (6,3%), asma
(3,2%), doenças hepáticas
(2,2%) e hematológica (2%),
Síndrome de Down (0,5%), pu-
erpério (0,1%) e gestação
(0,1%). Esses fatores de risco
foram identificados em 12.932
pessoas que faleceram por CO-

VID-19 (80,2%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tive-

ram confirmação para o novo
coronavírus estão 152.547 ho-
mens e 170.280 mulheres. Não
consta informação de sexo para
243 casos.

A faixa etária que mais con-
centra casos é a de 30 a 39 anos
(78.857), seguida pelas faixas de
40 a 49 (70.816), 50 a 59
(50.210), 20 a 29 (48.654), 60
a 69 (29.913), 70 a 79 (16.330),
10 a 19 (10.703), 80 a 89
(8.811), menores de 10 anos
(6.003) e maiores de 90
(2.554). Não consta faixa etária
para outros 219 casos.

Estado de SP mantém uso
obrigatório de máscara em presídios

A Secretaria de Administra-
ção Penitenciária de São Paulo
informa que o uso obrigatório
de máscaras como meio de pre-
venção ao coronavírus está man-
tido em todas as 176 unidades
prisionais do estado.

A exigência da proteção é
válida para todos os 35.258 ser-
vidores da pasta e os 218.701
presos do sistema estadual, o
que torna inócuo o veto assina-
do pelo Governo Federal em
todo o território paulista.

A decisão segue critérios ci-
entíficos e de saúde adotados em
todo o mundo como um dos
principais métodos para impedir
o contágio pelo coronavírus em
ambientes com circulação de
pessoas.

Além de zelar pela saúde de
servidores e de detentos, a Admi-
nistração Penitenciária também
ajuda a população de São Paulo a
se proteger com a produção de
mais de 4,2 milhões de máscaras
nas unidades prisionais estaduais.

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)
Pelo menos 30 dos 55 vereadores (todos os partidos) terão

condições de serem reeleitos nas eleições 2020. Isso, com ou
sem pandemia Covid 19 ...

+
PREFEITURA (SP)
Pesquisas qualitativas apontam que  Bruno Covas (PSDB) só

não disputará o 2º turno se não disputar a reeleição. Hoje, tem
cerca de  20% dos votos ...

+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados serão decisivos pra ajudar a reeleger prefeitos dos

seus partidos, ou se vingar dos tempos  em que eram mau trata-
dos antes do Covid 19 ...

+
GOVERNO (SP)
Por mais que seja elegante na forma, Doria não tem como

defender o senador (SP) Serra (caso dos desvios de milhões de
obras do Rodoanel) ...

+
CONGRESSO (BR)
Como a senadora Mara Gabrili (PSDB) tá tratando o caso do

colega Serra (desvio de milhões do Rodoanel ao tempo em que
era governador SP) ?

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Bolsonaro vai ter que virar profissional na marra, uma vez que

a política do Século 21 não admite mais desacertos continuados
da governança estrutural

+
PARTIDOS (BR)
Os donos e sócios preferenciais dos partidos que disputarão

as eleições municipais brasileiras tão apostando muitas fichas na
volta da propaganda na tv

+
JUSTIÇAS (BR)
Seja qual for o indicado do Bolsonaro pra compor o Supre-

mo, a partir de novembro 2020, vai enfrentar um clima de corpo-
rativismo nunca vista antes

+
H I S T Ó R I A S
Os sindicatos e a Federação dos Jornalistas têm o direito de

não defender um jornalista que tá preso por ser ‘direita’. É o que
também fazem com quem é “esquerda”?



Economia com viagens e diárias na
pandemia chega a R$ 199,6 mi
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Lembre sempre de
lavar as mãos

Austrália fecha
fronteira estadual pela

1ª vez em 100 anos
A fronteira entre os dois Estados mais populosos da Aus-

trália fechará a partir desta terça-feira por tempo indetermina-
do, disse o premiê do Estado de Vitória, Daniel Andrews, nesta
segunda-feira, devido a um surto local de coronavírus.

A decisão marca a primeira vez em que a divisa com a vizi-
nha Nova Gales do Sul foi fechada em 100 anos – autoridades
impediram a circulação entre os dois Estados em 1919, duran-
te a pandemia de gripe espanhola.

O número de casos de Covid-19 de Melbourne, a capital de
Vitória, aumentou nos últimos dias, o que levou as autoridades
a imporem ordens rígidas de distanciamento social em 30 su-
búrbios e a colocar nove torres de moradias públicas em isola-
mento total.

O Estado relatou 127 infecções novas por Covid-19 de do-
mingo para segunda-feira, seu maior aumento de um dia desde
que a pandemia começou, e também uma morte, a primeira do
país em mais de duas semanas, o que elevou o total nacional a
105.

“É a decisão sensata, a decisão certa neste momento, dados
os desafios significativos que enfrentamos para conter o ví-
rus”, disse Andrews aos repórteres em Melbourne ao anunciar
o fechamento da fronteira.

Mas a interdição provavelmente será um golpe na recupera-
ção econômica da Austrália, que ruma para sua primeira reces-
são em quase três décadas.

Andrews disse que a decisão de fechar a fronteira, que entra
em vigor às 23h59 de terça-feira, foi tomada juntamente com o
primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e com a pre-
miê de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian. A única outra
divisa interna de Vitória, com o Estado da Austrália do Sul, já
está fechada.

A Austrália está se saindo melhor do que muitos países du-
rante a pandemia de coronavírus, já que teve pouco menos de
8.500 casos até o momento, mas o surto de Melbourne causou
alarme. O país relatou uma média de 109 casos diários na se-
mana passada – na primeira semana de junho a média foi de
somente 9 casos diários. (Agencia Brasil)

Vendas no varejo da
zona do euro têm

recuperação recorde
Os consumidores da zona do euro voltaram em massa às

lojas em maio, uma vez que as restrições impostas pela pan-
demia foram aliviadas no bloco, mostraram na segunda-feira
(6) estimativas da agência de estatísticas da União Europeia,
sinalizando forte recuperação das vendas após quedas recor-
des em março e abril.

As vendas nos 19 países que usam o euro subiram 17,8%
em maio na comparação com abril, informou a Eurostat, no
aumento mais forte desde que os registros para as vendas va-
rejistas da zona do euro começaram em 1999.

A alta foi mais intensa do que as expectativas do mercado
de aumento de 15% no mês.

Na comparação com o ano anterior, o faturamento do co-
mércio caiu 5,1% em maio, mostrando que a recuperação está
longe de completa. Mas a queda anual foi menos acentuada do
que o recuo de 7,5% esperando por economistas.

O ganho mensal compensa parcialmente as quedas recor-
des registradas nos dois meses anteriores, quando o volume
de vendas varejistas caíram um recorde de 12,1% em abril e
10,6% em março, segundo dados revisados pela Eurostat.
(Agencia Brasil)

Espanha impõe
bloqueio local para

conter covid-19

As restrições para viagens e
deslocamentos dos servidores
federais reduziram em 75,2% os
gastos com diárias, passagens e
transporte nos meses de março,
abril e maio deste ano. Levanta-
mento divulgado na segunda-fei-
ra (6) pela Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia
mostra que tais despesas soma-
ram R$ 65,68 milhões nos três
meses, um total de R$ 199,6
milhões a menos que no mesmo
período do ano passado.

De acordo com a secretaria,
a maior redução de despesa
ocorreu nas viagens internaci-
onais, cujos gastos caíram
86%, seguida dos deslocamen-
tos nacionais, com recuo de
72,9%. As despesas do TáxiGov,
programa de transporte de ser-
vidores federais por meio de
aplicativo, caíram 60,9% para
os funcionários que trabalham
em Brasília.

Segundo o Ministério da
Economia, as restrições para as

viagens de servidores e a alo-
cação de cerca de 50% da for-
ça de trabalho do Executivo
federal em regime de trabalho
remoto durante a pandemia de
covid-19 foram os principais
fatores responsáveis pela eco-
nomia.

Após a pandemia, os órgãos
públicos federais poderão avali-
ar a possibilidade de substituir
parte das viagens por reuniões
remotas, de forma a continuar
economizando nessa área.

Em nota, a Secretaria de Ges-
tão confirmou que está reavali-
ando as regras para o trabalho
remoto, que já existiam antes da
pandemia, e estudando a possi-
bilidade de ampliação da moda-
lidade na administração pública
federal. Segundo o balanço mais
recente do órgão, 79.641 servi-
dores públicos federais civis, o
equivalente a 49% da força de
trabalho, trabalhavam em casa na
semana de 22 a 26 de junho.
(Agencia Brasil)

Caixa isenta linhas do Pronampe
de tarifa de abertura de crédito

As micro e pequenas empre-
sas que contraem financiamen-
tos de capital de giro do Pro-
grama de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe) na Caixa
Econômica Federal estão isen-
tas da tarifa de abertura de cré-
dito (TAC). A medida foi anun-
ciada na segunda-feira (6) pelo
presidente da instituição finan-
ceira, Pedro Guimarães.

A medida vale tanto para
contratos novos como para fi-
nanciamentos já concedidos.

Clientes que já assinaram o
contrato terão a tarifa devolvi-
da pela Caixa. Criada para auxi-
liar empresas com faturamento
de até R$ 4,8 milhões por ano,
categoria que engloba as micro
e as pequenas empresas, duran-
te a pandemia do novo corona-
vírus, a linha de capital de giro
do Pronampe empresta até 30%
da receita anual registrada em
2019.

Os financiamentos têm pra-
zo de 36 meses, com oito me-
ses de carência. Dessa forma, a

primeira parcela só é paga a par-
tir do nono mês, em 28 presta-
ções. A taxa de juros anual má-
xima equivale à taxa básica de
juros (Selic) mais 1,25% ao
ano./Com a Selic atual em
2,25% ao ano, a taxa pode atin-
gir até 3,5% ao ano.

Em troca das linhas do
Pronampe, as empresas deve-
rão preservar os empregos
entre a data de assinatura do
contrato e dois meses depois
do recebimento da última par-
cela da linha de crédito. O fi-

nanciamento pode ser pedido
no site da Caixa, no endereço
www.caixa.gov.br/pronampe,
ou diretamente nas agências
do banco.

Desde o início da pandemia
do novo coronavírus, a Caixa
emprestou cerca de R$ 11,5 bi-
lhões em linhas de crédito para
as micro e pequenas empresas.
Apenas nas linhas do Pronam-
pe, foram contratadas mais de
18,3 mil operações de crédito,
que somam R$ 1,29 bilhão.
(Agencia Brasil)

Medidas dos EUA diminuem exportações
brasileiras em US$ 1,6 bi por ano

As medidas de protecionis-
mo comercial tomadas pelos
Estados Unidos têm impacto de
US$ 1,6 bilhão nas exportações
brasileiras por ano. A estimativa
consta de levantamento divulga-
do pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).

Há dois anos, o governo do
presidente Donald Trump come-
çou a adotar medidas que afeta-
ram as exportações brasileiras.
A primeira foi a imposição, em
março de 2018, de quotas para
as compras de aço brasileiro e a
taxação de 10% das compras de
alumínio do país. Essas duas
medidas tiveram impacto de
US$ 1 bilhão por ano, no caso
do aço, e de US$ 200 milhões

para as vendas de alumínio.
A medida foi tomada por

meio da Seção 232, sob o argu-
mento que as importações feri-
am a segurança nacional dos Es-
tados Unidos. Diversos países,
como Rússia, Índia e Turquia, e
a União Europeia abriram recla-
mações na Organização Mundi-
al do Comércio (OMC) contra
os norte-americanos.

As outras duas medidas que
prejudicaram as exportações bra-
sileiras foram tomadas neste ano.
Em janeiro, os Estados Unidos
iniciaram investigação que pode
sobretaxar exportações de mol-
duras de madeira do Brasil e da
China em até 200%. De acordo
com a CNI, essa ação pode dimi-

nuir as exportações brasileiras
em US$ 300 milhões por ano.

A medida mais recente foi
tomada em março, quando os
Estados Unidos abriram novas
investigações de dumping e sub-
sídios contra importações de
chapas de alumínio do Brasil e
outros 13 países, com a possi-
bilidade de sobretaxar os produ-
tos em até 27%. A ação pode
impactar a balança comercial
brasileira em até US$ 100 mi-
lhões por ano.

As ações mais recentes fo-
ram possíveis porque os Estados
Unidos revogaram unilateral-
mente margens de preferência
para países em desenvolvimen-
to em ações contra importações

subsidiadas. O governo norte-
americano também alterou a le-
gislação para considerar manipu-
lações da taxa de câmbio como
subsídios e abrir caminho para a
aplicação de sobretaxas.

No ano passado, o Brasil im-
portou US$ 300 milhões a mais
do que exportou para os Estados
Unidos, nosso segundo maior
parceiro comercial. Foram US$
29,7 bilhões em exportações e
US$ 30 bilhões em importações.
Nos cinco primeiros meses de
2020, as exportações para os Es-
tados Unidos de bens industria-
lizados caíram cerca de 30% até
maio, ou US$ 3,2 bilhões, em
relação ao mesmo período de
2019. (Agencia Brasil)

Captação da poupança diminui em
junho, mas bate recorde para o mês

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a ca-
derneta de poupança voltou a
atrair o interesse dos brasilei-
ros em meio à pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus (co-
vid-19). No mês passado, os in-
vestidores depositaram R$
20,53 bilhões a mais do que re-
tiraram da aplicação, informou
na segunda-feira (6) o Banco
Central. Em junho do ano pas-
sado, os brasileiros tinham de-
positado R$ 2,5 bilhões a mais
do que tinham sacado.

A captação líquida – dife-
rença entre depósitos e retira-
das – diminuiu em relação a
maio, quando atingiu o recorde
de R$ 37,2 bilhões para todos
os meses. Mesmo assim, o re-
sultado de junho é o maior já
registrado para o mês desde o
início da série histórica, em
1995. Com o resultado do mês
passado, a poupança acumula
entrada líquida de R$ 84,43 bi-
lhões nos seis primeiros meses
do ano.

A aplicação tinha começado

o ano no vermelho. Em janeiro
e fevereiro, os brasileiros reti-
raram R$ 15,93 bilhões a mais
do que depositaram. A situação
começou a mudar em março,
com o início da pandemia da
covid-19, quando os depósitos
superaram os saques em R$
12,17 bilhões. A poupança cap-
tou R$ 30,46 bilhões em abril
e bateu o recorde de R$ 37,2
bilhões em maio.

A queda expressiva da bolsa
de valores e a instabilidade em
outros investimentos, como tí-
tulos do Tesouro, refletiram-se
em maior volume de depósitos
na poupança. Por causa da tur-
bulência no mercado financei-
ro, os títulos do Tesouro Dire-
to têm registrado oscilações
nas taxas de juros.

Rendimento
Com rendimento de 70% da

Taxa Selic (juros básicos da
economia), a poupança atraiu
mais recursos mesmo com os
juros básicos em queda. Com a
Selic no menor nível da histó-
ria, o investimento estava ren-

dendo menos que a inflação no
início do ano. No entanto, a ex-
pectativa de que a inflação caia
por causa da crise econômica
provocada pelo novo coronaví-
rus pode fazer a aplicação ter-
minar o ano com rendimento
positivo.

Nos 12 meses terminados
em junho, a aplicação rendeu
3,19%, segundo o Banco Cen-
tral. No mesmo período, o Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA-
15), que serve como prévia da
inflação oficial, atingiu 1,92%.
O IPCA cheio de maio será di-
vulgado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) no próximo dia 10.

Para este ano, o Boletim Fo-
cus, pesquisa com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, prevê inflação ofi-
cial de 1,63% pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Com a atual fórmula, a
poupança renderia 1,57% este
ano, caso a Selic de 2,25% ao
ano estivesse em vigor desde o

início do ano. No entanto,
como a taxa foi sendo reduzida
ao longo do primeiro semestre,
o rendimento acumulado será
um pouco maior.

Histórico
Até 2014, os brasileiros de-

positaram mais do que retira-
ram da poupança. Naquele ano,
as captações líquidas chegaram
a R$ 24 bilhões. Com o início
da recessão econômica, em
2015, os investidores passaram
a retirar dinheiro da caderneta
para cobrir dívidas, em um ce-
nário de queda da renda e de
aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões
foram sacados da poupança, a
maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supe-
raram os depósitos em R$ 40,7
bilhões. A tendência inverteu-se
em 2017, quando as captações
excederam as retiradas em R$
17,12 bilhões, e em 2018, com
captação líquida de R$ 38,26
bilhões. Em 2019, a poupança
registrou captação líquida de R$
13,23 bilhões. (Agencia Brasil)

A retomada da atividade
econômica após a paralisação
provocada pela pandemia do
novo coronavírus fez o fatura-
mento da indústria crescer
11,4% em maio na comparação
com abril.  O crescimento
consta da pesquisa Indicadores
Industriais, divulgada na se-
gunda-feira (6) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). Este foi o primeiro
crescimento em dois meses.

A alta foi, porém, insufici-
ente para compensar a queda
no faturamento em março e em
abril, quando a maior parte das

Em recuperação, faturamento da
indústria cresce 11,4% em maio

fábricas interrompeu as ativi-
dades. Mesmo com a recupe-
ração no mês passado, o fatu-
ramento real (corrigido pela
inflação) está 18,2% abaixo do
registrado em fevereiro e
17,7% do observado em maio
de 2019.

Dois indicadores apresen-
taram crescimento em relação
a abril. As horas trabalhadas na
produção cresceram 6,6% em
maio, e a utilização da capaci-
dade instalada subiu de 67%
para 69,6% na série dessazo-
nalizada (que exclui o efeito de
feriados). Apesar da reação, as

horas trabalhadas estão 18,4%
inferiores às de maio de 2019,
e a utilização da capacidade ins-
talada está 8,5 pontos percen-
tuais abaixo do registrado no
mesmo mês do ano passado.

Em nota, a CNI informou
que o crescimento nos indica-
dores veio depois de dois me-
ses de fortes quedas. Para a en-
tidade, o resultado de maio in-
dica que a pior fase da crise eco-
nômica decorrente da pandemia
de covid-19 ficou para trás.

A recuperação da atividade,
no entanto, não chegou ao mer-
cado de trabalho. O nível de

emprego recuou 0,8% em
maio na comparação com abril,
registrando o quarto mês se-
guido de encolhimento. A que-
da, no entanto, foi menor que
no mês anterior. O indicador de
emprego está 15,4% inferior
ao de maio do ano passado.

A massa salarial e o rendi-
mento médio reais (corrigidos
pela inflação) pagos aos traba-
lhadores da indústria tiveram re-
tração pelo segundo mês con-
secutivo. A massa salarial caiu
8,1%, enquanto o rendimento
médio encolheu 6,5% em rela-
ção a abril. (Agencia Brasil)

A região espanhola da Galiza, no noroeste do país, impôs
restrições a cerca de 70 mil pessoas no domingo (5) após um
surto de covid-19, um dia depois que a Catalunha também es-
tabeleceu bloqueio local para conter a propagação do corona-
vírus.

Os moradores de La Mariña, na costa norte da Espanha, na
província de Lugo, não poderão deixar a área até sexta-feira
(10), dois dias antes das eleições regionais na Galiza, em 12
de julho.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez, falando em um co-
mício político local em Bilbao, pediu às pessoas que não bai-
xem a guarda, mas também calma, porque “a detecção preco-
ce desses surtos mostra que o sistema de saúde está muito
mais bem preparado” do que em março.

O governo regional disse que as pessoas poderão se des-
locar por La Mariña, mas apenas aqueles que precisam viajar
para trabalhar.

O ministro regional da Saúde, Jesús Vázquez Almuíña, dis-
se, em entrevista, que os maiores surtos estão ligados a bares
da região. As autoridades regionais de saúde afirmaram que agora
há 258 casos na Galiza, dos quais 117 em Lugo.

O ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, disse que o
ministério acompanha de perto a situação na Galiza e na Cata-
lunha. (Agencia Brasil)
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NORDESTE
Em live com diretores do Banco Nordeste para apresentação

do Plano Safra 2020/2021 da instituição, a ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse que o Nor-
deste é a próxima região de desenvolvimento de sucesso no Bra-
sil.

SELO ARTE
Produtores e representantes de estabelecimentos, órgãos e

entidades agropecuários já podem, participar do processo de ela-
boração de requisitos mínimos de Boas Práticas para obtenção e
utilização de matérias-primas e fabricantes de produtos cárneos
produzidos de forma artesanal.

BANCO DO BRASIL
A ministra Tereza Cristina, participou do lançamento do Pla-

no Safra do Banco do Brasil, que terá R$ 103 bilhões disponibi-
lizados para o setor. A ministra lembrou que o Banco do Brasil é
parceiro histórico e fundamental do governo no Plano Safra.

DOCE DE LEITE
Produto lácteo de grande consumo no Brasil e em outros pa-

íses da América Latina, conquistando cada vez mais o mundo pela
excelência de seu sabor, o doce de leite é uma das opções mais
viáveis para agregação de valor ao leite, segundo o Instituto de
Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA), da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

CONSUMO
O Grupo Técnico de Monitoramento do Abastecimento de

Alimentos e Produtos Agropecuários no Estado de São Paulo lan-
çou seu décimo primeiro diagnóstico atualizando os principais
impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ao setor.
Os dados englobam toda a cadeia, nos 645 municípios, e valem
de 08 a 19 de junho 2020. Entre os destaques do relatório está o
aumento do consumo interno, puxado pelo abrandamento da dis-
tância social.

REGISTRO
A Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equi-

pamentos Agrícolas (AGID) permitirá o registro oficial de trato-
res e equipamentos agrícolas sem custo para o produtor rural. O
sistema apresentado pelo Ministério da Agricultura, em videocon-
ferência com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deve
ser lançado até a primeira semana de agosto desse ano.

ALHO
Atualmente a cultura de cultivo do alho no Brasil garante a

subsistência de cerca de cinco mil produtores, que em sua gran-
de maioria é composta de agricultores familiares, gerando em
sua cadeia produtiva cerca de 170 mil postos de trabalho, no país.
Como forma de resguardar o mercado doméstico de práticas des-
leais de comércio internacional, vigora no país o direito anti-
dumping aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou
refrigerados originárias da China, com recolhimento de alíquota
de US$ 0,78 por quilo do produto chinês que adentra o país.

ARCO NORTE
Obras de pavimentação e abertura de rodovias, retomada dos

investimentos na malha ferroviária e novas concessões no setor
de infraestrutura de transporte garantem ao Brasil um amplo es-
paço de crescimento para poder baratear os custos de logística,
favorecendo, principalmente, a expansão do Arco Norte. É a cons-
tatação do diretor da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e
professor da Universidade de São Paulo (USP/Ribeirão Preto),
Marcos Fava Neves.

CRÉDITO RURAL
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em reu-

nião, declararam inconstitucional a utilização da Taxa Referenci-
al (TR) como índice para atualização das operações de crédito
rural. O artigo 26 da Lei nº 8.177, de 1991, permitia a aplicação
da TR aos contratos, em substituição ao Índice de Preço ao Con-
sumidor (IPC). Segundo o diretor jurídico da Sociedade Nacio-
nal de Agricultura (SNA), Frederico Price Grechi, os ministros
do STF entenderam que a referida norma impugnada acabou por
também retroagir e abranger os contratos celebrados antes da
vigência da Lei.

REFORMA TRIBUTÁRIA
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

participou de um debate sobre os impactos da reforma tributária
no agronegócio brasileiro. O encontro, transmitido ao vivo, foi
promovido pelo Grupo de Estudos da Tributação no Agronegó-
cio (Geta).

POTENCIAL
Ensaios de campo conduzidos pela Embrapa buscam avaliar o

potencial e a viabilidade da cultura do trigo em áreas da nova fron-
teira agrícola denominada Sealba, que abrange 171 municípios
das zonas costeiras e Agreste de Sergipe, Alagoas e Nordeste da
Bahia. Nos dias 23 e 26 de junho, foram plantados experimentos
com trigo nos municípios de Porto Calvo e Anadia, nos Tabulei-
ros Costeiros Alagoanos.

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

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

As medidas de restrição da
mobilidade para conter a disse-
minação do novo coronavírus
afetaram fortemente a população
ocupada no Brasil, sobretudo a
partir de abril deste ano. A infor-
mação foi publicada na segunda-
feira (6) na Carta de Conjuntura
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) com o tema
A Evolução do Emprego Setori-
al em 2020: Quão Heterogêneo
Foi o Tombo entre os Ssetores?,
de autoria dos pesquisadores da
instituição Carlos Henrique Cor-
seuil, Lauro Ramos e Felipe
Russo.

De acordo com a pesquisa,
os registros administrativos para
o setor formal revelam impacto
negativo de forma generalizada,
mas de intensidade variada nos
segmentos. O mais atingido, em
termos relativos, foi o setor de
alimentação e alojamento, se-
guido pelo da construção. Os
setores de administração públi-
ca e de agricultura foram os que
tiveram menos impacto com a
crise.

“Cabe destacar também que,
até aqui, a contração nas admis-
sões teve maior relevância que
o aumento dos desligamentos
para a queda no emprego formal
na maior parte dos setores”, diz
a pesquisa.

O pior resultado no cresci-
mento líquido do emprego foi o
do setor de alojamento e ali-
mentação, porque, sendo uma
exceção, ajustou o emprego tan-
to nas admissões como nos des-
ligamentos.

Os pesquisadores explicam
que, usando os dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contí-
nua) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
juntando o setor informal, foi
possível verificar que “os efei-
tos no nível de emprego por se-
tor são não apenas mais inten-
sos, mas também ocorrem mais
cedo, já sendo percebidos em
março e de forma mais difusa”.

Segundo a Carta de Conjun-
tura, entre os segmentos mais

afetados, houve impactos tam-
bém severos no setor de servi-
ços domésticos, caracterizados
pela forte presença da informa-
lidade.

O agregado dos primeiros
meses de 2020, mostra que hou-
ve forte queda do emprego em
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. No tri-
mestre terminado em abril de
2020, a Pnad Contínua indicou
que a população ocupada no país
caiu 3,1 milhões na comparação
com o mesmo trimestre do ano
anterior.

Já os dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), apontaram tam-
bém no acumulado de 2020, um
saldo negativo de mais de 700
mil empregos formais. “Esse
comportamento é ditado, sobre-
tudo, pelos resultados registra-
dos a partir de março, quando é
declarado o quadro de enfrenta-
mento da pandemia do novo co-
ronavírus”, afirmam os pesqui-
sadores.

Admissões
Os autores da pesquisa des-

tacam que o fato mais relevante
é a acentuada diferença nas com-
parações interanuais dos meses
de março com as de abril e maio.

Conforme o estudo, as taxas
de admissão em março de 2020
superam as registradas em mar-
ço do ano passado na maioria
dos setores. As exceções foram
os segmentos de a agricultura e
de serviços de alojamento e ali-
mentação. A partir de abril, os
impactos da pandemia são mais
nítidos, com grandes quedas nas
taxas de admissão entre 2019 e
2020 em todos os setores.

“Os setores de indústria e
construção exemplificam bem
esse padrão”. A Carta de Conjun-
tura demonstra que, na indústria,
as admissões foram responsá-
veis pelo aumento de 2,93% no
emprego de março de 2019 e de
3,20% em março de 2020, re-
velando crescimento nas taxas
de admissão interanuais. Depois
daquele mês, o padrão mudou,
saindo de um crescimento de

3,18% em 2019 para apenas
1,33% em 2020, em abril, e de
2,87% para 1,45% em maio.

Na construção, a taxa de ad-
missão, que não sofreu impacto
em março, recuou cerca de 4
pontos percentuais entre abril de
2019 e 2020. Houve queda se-
melhante no setor de serviços de
alojamento e alimentação, no
qual as admissões em março de
2020 cresceram 4,19%, patamar
abaixo do de 2019, e apenas
0,74% e 0,88% em abril e maio
de 2020.

Com exceção dos setores de
agricultura; serviços para empre-
sas de informação, comunicação
e atividades financeiras, imobili-
árias, profissionais e administra-
tivas; e administração pública,
houve queda nas taxas de admis-
são em abril e maio de 2020 em
quase todos os setores em abril
e maio de 2020, na comparação
com as de 2019. “O efeito maior
das medidas de enfrentamento da
pandemia sobre as contrações foi
em abril último. Por exemplo, os
setores de comércio e reparação
de veículos e da indústria da
transformação contrataram, na
ordem, menos cerca de 200 mil
e 100 mil trabalhadores em abril
e maio na comparação com o ano
anterior”.

Desligamentos
Os dados sobre desligamen-

to por setores de atividade indi-
cam similaridade das taxas regis-
tradas em abril de 2019 e 2020,
o que difere do padrão encontra-
do para as taxas de admissão se-
toriais. “Um ajuste mais forte
em abril, tanto para contratações
como para desligamentos, só é
observado para os setores de
transporte e armazenagem e
também de alojamento e alimen-
tação. Nos demais setores, à ex-
ceção da agricultura, apesar de
as taxas de desligamento serem
maiores na comparação intera-
nual para abril, as diferenças ten-
dem a ser de magnitudes próxi-
mas às da comparação para mar-
ço”, diz o estudo.

Em maio, no entanto, o pa-
norama mudou, e as taxas de des-

ligamento em maio deste ano
são menores que as de abril de
2019 e também inferiores às de
maio de 2019. “Em termos re-
lativos, o setor mais afetado, por
larga margem, é o de alimenta-
ção e alojamento, sobretudo em
março e abril, quando o cresci-
mento na taxa de desligamentos
fica em torno de 4 pontos per-
centuais. No outro extremo, está
a administração pública, com ta-
xas bastante similares em 2019
e 2010”, relataram os pesquisa-
dores.

A publicação do Ipea ressal-
ta que a Secretaria de Trabalho
do governo federal apontou um
padrão de subdeclaração dos
desligamentos nos primeiros
meses de 2020, mas diz que os
dados apresentados já incluem
uma revisão dessa informação
com vistas a reduzir o problema
de menor número de notifica-
ções dos desligamentos.

“Vale destacar o aumento nas
taxas de desligamento entre
maio de 2019 e 2020 computa-
do para os setores de transporte
e armazenagem e, também, de
alojamento e alimentação. Esses
setores já haviam apresentado
trajetória preocupante para as
taxas de admissão entre abril de
2019 e 2020”, ressalta ainda a
Carta de Conjuntura.

Saldo líquido do emprego
Ainda com base nos dados do

Caged, além das movimentações
de admissões e desligamentos,
o cadastro informa o saldo líqui-
do, que é o contraste entre nú-
mero de trabalhadores admiti-
dos e desligados.

O saldo foi usado pelos pes-
quisadores para construir uma
taxa de crescimento líquido do
emprego setorial. “Em virtude
do padrão reportado de diminui-
ção nas taxas de contratação e de
aumento nas taxas de desliga-
mento nos últimos meses de
2019, devemos esperar que ta-
xas de crescimento líquido do
emprego com valores negativos
sejam predominantes nesse pe-
ríodo mais recente”, ressalta o
estudo. (Agencia Brasil)

MEC abre consulta pública do novo
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

O Ministério da Educação
(MEC) abriu, na segunda-feira
(6), a consulta pública da versão
preliminar do Catálogo Nacio-
nal de Cursos Técnicos (CNCT).
O documento pode ser acessa-
do no site do catálogo. A con-
sulta está aberta a toda a socie-
dade até a sexta-feira (10) para
apresentação de contribuições,
por meio de um formulário dis-
ponível no site do catálogo. 

As contribuições serão ava-
liadas durante a etapa de valida-
ção do documento pela Secre-
taria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec) do MEC.
Nessa etapa será produzida a ver-
são do catálogo a ser apresenta-
da ao Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE), em agosto.

Elaborada com a participação
de mais de 200 especialistas, a
versão preliminar do Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos é
totalmente digital, o que permite
maior facilidade de acesso e con-
sulta pelos usuários.

O CNCT reúne cursos técni-
cos ofertados pelas instituições
de ensino em todo o país, com
informações como sua denomi-
nação, o perfil do profissional ao
concluir cada curso, o respecti-
vo campo de atuação, as normas
para o exercício profissional, a

infraestrutura mínima que a ins-
tituição de ensino deve dispor
para a oferta do curso, entre ou-
tros dados. É um instrumento
que serve de referência para ins-
tituições de ensino que ofere-
cem cursos técnicos, para estu-
dantes e para o setor produtivo,
que absorve os profissionais
egressos dos cursos, e para a
sociedade em geral. (Agencia
Brasil)

Ensino online do
Paraná é o mais

abrangente e chega a
99% dos alunos

Levantamento nacional rea-
lizado pelo portal de notícias G1
mostra que 99% dos estudantes
da rede estadual do Paraná tem
acesso ao ensino on-line duran-
te a pandemia. O levantamento
foi divulgado pelo jornal na se-
gunda-feira (6).

Os dados comprovam que
apenas 1% dos alunos do estado
não está inserido nas ferramen-
tas on-line de ensino do Aula
Paraná neste período, mas que
estão sendo assistidos com ma-
terial impresso e suporte peda-
gógico nas escolas.

O levantamento do site G1
foi feito em 25 estados brasilei-
ros e mostrou que o Aula Para-
ná, programa de aulas não pre-
senciais, tem a maior área de
abrangência do Brasil. Depois
do Paraná, estão Minas Gerais,
com 97% de abrangência, e San-
ta Catarina, com 92,7%.

Renato Feder, secretário da
Educação, explica que desde o
início o Paraná trabalhou inten-
samente para que nenhum aluno
ficasse sem aulas neste período
de pandemia.

“Nosso objetivo sempre foi
atender a todos, por isso desen-
volvemos uma alternativa que
permitisse a gratuidade dos da-
dos para mais de 1 milhão de
estudantes. E que também ofer-

tasse conteúdo em canais de te-
levisão abertas para que os alu-
nos não parassem de estudar,
garantindo a continuidade do ano
letivo”, disse Feder.

Para que isso fosse possível,
o Governo do Estado desenvol-
veu o Aula Paraná com cinco fer-
ramentas capazes de atingir a
totalidade dos 1,07 milhão de
alunos matriculados na rede.

Em apenas 15 dias, no início
da pandemia, entraram no ar: três
canais digitais de tevê aberta, um
aplicativo de celular que forne-
ce internet 3G e 4G gratuitas aos
estudantes, um canal do Youtu-
be, 35 mil salas de aula virtuais
e a entrega de materiais e ativi-
dades impressas ao 1% sem
acesso ao digital.

O Aula Paraná começou a
ser transmitido no dia 06 de
abril, e por dia são produzidas
mais de 36 aulas a todos os
alunos da rede. Além da TV
aberta, as aulas também são
transmitidos no Canal do You-
tube Aula Paraná, onde há
mais de 23 milhões de visua-
l i z a ç õ e s .
Além dos canais de TV e You-
tube, os alunos possuem aces-
so ao aplicativo Aula Paraná e
ao Google Classroom, onde
podem realizar atividades e
marcarem presença. (AENPR)
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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
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JULIETA ROMI, 
REQUERIDO POR ROBERTO ROMI ZANAGA E OUTROS - PROCESSO Nº 1001148-90.2018.8.26.0004. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da 
Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por sentença proferida em 29/01/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de JULIETA ROMI, CPF 006.770.278-34, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em 
caráter DEFINITIVO, a Sra. Catarina Romi Zanaga. 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 08 de junho de 2020.     [07] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DIRCE MIYAKO KABU-
TOMORI,REQUERIDO POR PAULO SHIGUERU KABUTOMORI - PROCESSO Nº1058846-23.2019.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 7ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Erica Regina Colmenero 
Coimbra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 23/01/2020,foi decretada a INTERDIÇÃO de DIRCE MIYAKO KABUTOMORI,CPF 457.518.898-00,declarando-o 
(a)absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),em caráter DEFI-
NITIVO,o(a) Sr(a).Paulo Shigueru Kabutomori,CPF 856.026.988-68.O presente edital será publicado por três vezes,com interva-
lo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2020    [07] 
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BIONEXO INTERNACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 17.310.057/0001-90
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais Demonstrações de Resultados

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Controladora e Consolidado

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas

As Notas Explicativas se encontram à disposição na sede da Companhia

Demonstrações de Resultados Abrangentes

 Controladora Consolidado
Ativos 2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 2.448 82.446 62.787 94.890
Contas a receber de clientes - - 8.535 11.505
Impostos a recuperar - 51 1.227 1.315
IRPJ/CSLL a recuperar 582 - 4.004 -
Outros créditos 1 - 4.699 2.764
Estoque - - 301 -

Total do ativo circulante 3.031 82.497 81.553 110.474
Depósitos judiciais - - - 6
Outros créditos - - 2.643 361
Partes Relacionadas 521 - - -

Total do realizável a longo prazo 521 - 2.643 367
Investimentos 124.068 50.868 1.890 2.283
Direito de uso - - 7.676 -
Imobilizado - - 6.559 3.563
Intangíveis - - 72.825 51.214

Total do ativo não circulante 124.589 50.868 91.593 57.427
Total do ativo 127.620 133.365 173.146 167.901

 Atribuível aos acionistas controladores
    Reserva de Lucros/ Ajuste de  Participação de Total do
 Capital Reservas Reserva lucros a  prejuízos avaliação  acionista não patrimônio
 social de capital legal realizar acumulados patrimonial Total controlador líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2018 20.097 6.465 316 - (1.871) - 25.007 (294) 24.713
Troca de ações 29.139 - - - - - 29.139 - 29.139
Stock Option - convertidos em capital 388 - - - - - 388 - 388
Ajuste acumulado de conversão - - - - - (495) (495) - (495)
Aumento de capital - 82.073 - - - - 82.073 - 82.073
Reserva de lucros à realizar - (6.465) (316) 2.172 148 - (4.461) - (4.461)
Resultado do exercício - - - - (49) - (49) 1.832 1.783
Saldos em 31 de dezembro de 2018 49.624 82.073 - 2.172 (1.772) (495) 131.602 1.538 133.140
Aumento de capital subscrito 41.837 - - - - - 41.837 - 41.837
Subscrição de capital - (41.894) - - - - (41.894) - (41.894)
Ajuste acumulado de conversão - - - - - (321) (321) - (320)
Resultado do exercício - - - - (7.008) - (7.008) - (7.008)
Reserva de lucros à realizar - - - (2.172) 2.172 - - - -
Acionistas não controladores - - - - - - - (278) (278)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 91.461 40.179 - - (6.608) (816) 124.216 1.260 125.476

Aos Acionistas e Diretores da Bionexo Internacional Empreendimentos e 
Participações S.A. São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da 
Bionexo Internacional Empreendimentos e Participações S.A. (Companhia), identifi -
cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl u-
xos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas e outras infor-
mações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e consolidada da Bionexo 
Internacional Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos 
fl uxos de caixa individuais e consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos re-
levantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi s-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e con-
solidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Com-
panhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações fi nanceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

 Controladora Consolidado
Passivos 2019 2018 2019 2018

Fornecedores - - 6.435 7.951
Empréstimos e fi nanciamentos - - 4.310 5.073
Arrendamento a pagar - - 1.751 -
Obrigações trabalhistas - - 12.512 5.485
Obrigações fi scais 7 6 1.123 1.799
Partes relacionadas 970 500 - -
Contas a pagar - 1.257 234 1.242

Total do passivo circulante 977 1.763 26.365 21.550
Empréstimos e fi nanciamentos - - 15.460 13.187
Provisões para contingências - - 167 24
Arrendamento a pagar - - 5.678 -
Perdas em investimentos 2.427 - -

Total do passivo não circulante 2.427 - 21.305 13.211
Patrimônio líquido

Capital social 91.461 49.624 91.461 49.624
Reservas de capital 40.179 82.073 40.179 82.073
Ajuste acumulado de conversão (816) (496) (816) (496)
Prejuízos acumulados (6.608) (1.771) (6.608) (1.771)
Reserva de lucros a realizar - 2.172 - 2.172

Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores 124.216 131.602 124.216 131.602
Participação de não controladores - - 1.260 1.538
Total do patrimônio líquido 124.216 131.602 125.476 133.140
Total do passivo 3.404 1.763 47.670 34.761
Total do passivo e patrimônio líquido 127.620 133.365 173.146 167.901

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida - - 77.804 67.302
Custos dos serviços prestados - - (24.042) (22.890)

Lucro bruto - - 53.762 44.412
Despesas de vendas - - (5.929) (2.498)
Despesas gerais e administrativas (676) (387) (43.973) (38.415)
Perda por redução ao valor 
 recuperável de contas a receber - - (2.340) (762)
Outras (receitas) despesas operacionais - (128) (9.030) (2.880)
Resultado de equivalência patrimonial (9.240) (1.473) (108) (19)

Resultado antes das despesas 
 fi nanceiras líquidas e impostos (9.916) (1.988) (7.618) (162)

Receitas fi nanceiras 4.056 221 6.540 2.835
Despesas fi nanceiras (224) (4) (7.062) (2.191)

(Despesas) receitas 
 fi nanceiras líquidas 3.832 217 (522) 644
Resultado antes dos impostos (6.084) (1.771) (8.140) 482

Imposto de renda e contribuição social (924) - 1.754 (531)
Resultado do exercício (7.008) (1.771) (6.386) (49)
Resultados atribuíveis aos:

Acionistas controladores - - (7.008) (1.771)
Acionistas não controladores - - 622 1.722

Resultado do exercício - - (6.386) (49)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos (6.084) (1.771) (8.140) 482
Ajustes para:

Depreciação sobre imobilizado - - 841 391
Amortização do direito de uso - - 1.129 -
Amortização de intangível - - 7.080 2.233
Baixas do ativo imobilizado - - 163 490
Baixa investimento 4.057 - - -
Baixas do ativo intangível - - - 1.246
Resultado de equivalência patrimonial 9.240 1.473 - -
Juros sobre empréstimos (224) - 3.689 324
Juros sobre arrendamento fi nanceiro - - 59 -
Provisão de contingências - - (143) (1.102)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 2.847 (762)
Stock options (2.229) - (2.229) -
Outros 315 - 284 19

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 1 - 123 583
Outros créditos 1 (352) (4.217) 165
Impostos a recuperar (531) 51 (3.916) 576
Depósitos judiciais - - 6 6
Estoque - - (300) -
Fornecedores - - (1.516) (3.648)
Obrigações trabalhistas - - 7.027 (1.338)
Obrigações fi scais 1 6 (676) (219)
Contas a pagar (1.257) 1.257 (1.008) (1.242)
Partes relacionadas a pagar 1.619 500 - -
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - (531)

Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 4.908 1.164 1.103 (2.327)
Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aporte de capital (85.524) - 393 2.283
Aquisição de imobilizado - - (6.240) (3.869)
Aquisição de intangível - - (20.472) (6.823)
Aquisição - combinação 
 de negócios (Ágio e intangíveis) - - (8.218) -
Dividendos recebidos 1.139 - 1.139 -
Mútuos concedidos a partes relacionadas (521) - - -

Fluxo de caixa usados 
 nas atividades de investimento (84.906) - (33.398) (8.409)
Fluxo de caixa de atividades de fi nanciamento
Captação de empréstimos e fi nanciamentos - - 20.000 10.000
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos - - (14.801) (1.430)
Pagamento de juros 
 de empréstimos e fi nanciamentos - - (3.689) (459)
Pagamento de arrendamento mercantil - - (1.318) -
Aumento de capital - 78.864 - 87.074
Operação com Stock options - 388 - 388
Dividendos pagos - - - (302)
Fluxo de caixa usado 
 nas atividades de fi nanciamento - 79.252 192 95.271
Aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (79.998) 80.416 (32.103) 84.535
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro 82.446 2.030 94.890 10.355
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro 2.448 82.446 62.787 94.890
Aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (79.998) 80.416 (32.103) 84.535

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício (7.008) (1.771) (6.386) (49)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total (7.008) (1.771) (6.386) (49)
Resultado abrangente atribuível aos:
Participação dos acionistas controladores - - (7.008) (1.771)
Participação dos acionistas não controladores - - 622 1.722
Resultado abrangente total - - (6.386) (49)

DIRETORIA                          Rafael Kellermann Barbosa - Presidente                       Josimar Gomes - Diretor de Finanças CONTADOR               Moacir Andrade Machado - CRC 1SP242981/O-0

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi ca-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
referente às informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos du-
rante nossos trabalhos.

São Paulo, 08 de maio de 2020
KPMG Assurance Services Ltda. Leandro Bertucci Lopes
CRC 2SP-023228/O-4 Contador CRC 1SP-267571/O-2

EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

SAMUEL GUEDES SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/05/1983, CORRETOR DE
IMÓVEIS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ MANOEL DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES GUEDES SILVA; E MÔNICA
LIMA DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 23/06/1985, GERENTE COMERCIAL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E DE MARIA DA CRUZ DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA.

MOISÉS SILVA DE SOUZA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/05/1986, ARMADOR, NATURAL
DE PARNAÍBA - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ELIAS PEREIRA DE SOUZA E DE MARIA DA PAZ SILVA DE SOUZA; E MARIA JOSIANE DA SILVA
HOLANDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 20/01/1989, COSTUREIRA, NATURAL DE OCARA
- CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ JUSTINO DE
HOLANDA E DE MARIA NEIDE DA SILVA HOLANDA.

LELLIS MARQUES PONTES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 26/12/1979, MOTORISTA,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ALZIRO CARDOSO PONTES E DE CLEUZA MARQUES PONTES; E NILDETE SANTOS DE
OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 05/12/1973, TÉCNICA EM ENFERMAGEM,
NATURAL DE CAMACAN - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHA DE EDÍCIO HERCULANO DE OLIVEIRA E DE GILDETE SOUZA SANTOS.

JOSÉ LEITE FREITAS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 09/03/1996, COZINHEIRO, NATURAL
DE PIRIPIRI - PI, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIA
LEITE FREITAS; E TATIANA BARBOSA DE SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/08/
1983, DO LAR, NATURAL DE GOIANA - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE IVANILDO ANGELO DE SANTANA E DE ANA ALEXANDRE BARBOSA.

DANIEL APARECIDO LUCZK NEVES,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/09/1989, AUXILIAR
DE ESTOQUE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE GILBERTO DAS NEVES E DE TEREZA LUCZK; E ROSEANE DE OLIVEIRA
RODRIGUES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 16/07/1987, COORDENADORA DE
MARKETING, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ONÉSIO ALBERTO RODRIGUES E DE MARIA DE OLIVEIRA LOPES RODRIGUES.

ANDRÉ SILAS PARAIZO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/09/1987, CRIADOR
DE CÃES, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE NEWTON MARTINS DA SILVA E DE MARIA LUCIA PARAIZO DA SILVA; E
INGRYD MENDES DA SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 15/02/1991, ASSISTENTE
COMERCIAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE CELSO SANTOS DA SILVA E DE ADRIANA MENDES DA SILVA.

GABRIEL SOUZA DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 29/04/1998, MOTOBOY,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE EVERALDO DA CONCEIÇÃO E DE MARIA VILANY DE SOUZA; E EVELYN LUZ MARTINS
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 31/10/1998, ASSISTENTE CONTÁBIL, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JULIO
EDSON MARTINS DA SILVA E DE SOLANGE FERREIRA LUZ.

FILIPE FLORENTINO BULGARO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 13/04/1987, MECÂNICO,
NATURAL DE SÃO CAETANO DO SUL - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE PAULO BULGARO E DE EDNEIDE SUELY FLORENTINO BULGARO; E ELENI
DA SILVA PINTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 04/07/1989, DO LAR, NATURAL DE SÃO
PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ELIAS DE
SOUZA PINTO E DE SEVERINA MARIA DA SILVA PINTO.

FELIPE FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/10/1993, MOTOBOY,
NATURAL DE OSASCO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ MILTON PEREIRA DA SILVA E DE MARIA NEUZA FERREIRA DA SILVA; E ALESSANDRA
CARVALHO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 12/11/1994, DO LAR, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE MARCELO
ALEXANDRE CORREA DA SILVA E DE ANA CRISTINA CARVALHO DA SILVA.

DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/09/1992, AUXILIAR DE
SERRALHEIRO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA E DE MARIA JOSE ENEDINA DE
OLIVEIRA; E RENATA CRISTINA ROCHA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 31/10/1996, AUXILIAR
DE LIMPEZA, NATURAL  DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE ANGELA CRISTINA FAUSTINO ROCHA.

ANDRE NONATO DE CARVALHO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/02/1995, MOTOBOY,
NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE VALMIR CALDEIRA DE CARVALHO E DE APARECIDA SIRLENE NONATO DE
CARVALHO; E LILIAN DE JESUS ALMEIDA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/10/1997,
ESTAGIÁRIA, NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSUE GONÇALVES DE ALMEIDA E DE TANIA DE JESUS DE MELO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA

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

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

CLAUDIO RIBEIRO DE MIRANDA E CAMILA BARBOSA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 06/0/2000, FILHO DE JOSE AFONSO DE MIRANDA E DE MARIA APARECIDA RIBEIRO DE
MIRANDA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SALVADOR,
BA, NO DIA 30/05/2000, FILHA DE ADAILTON DOS SANTOS E DE IRLANE BARBOSA.

DANIEL XAVIER SOARES E QUEILA ALVES PEREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
SER VIDOR PÚBLICO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/05/1985, FILHO DE
ALEXANDRE DA ROCHA SOARES E DE MARIA DE FATIMA SOARES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/04/1986, FILHA DE
GILBERTO ALVES PEREIRA E DE ALICE ALVES PEREIRA.

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR E EVERALDINA PEREIRA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO JOÃO, PE, NO DIA 21/12/1987, FILHO DE
LUIZ JOSÉ DOS SANTOS E DE JOSELITA ALVES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM CRISÓPOLIS, BA, NO DIA 04/03/1980, FILHA DE
CACIMIRO DE SOUZA NETO E DE BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS.

MICHAEL FERNANDO DA SILVA E EDILAYNE KAMILA DOS SANTOS ROSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/01/1998, FILHO DE
E DE MARLENE BARBOSA DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADOR DE
TELEMARKETING, SOLTEIRA, NASCIDA EM BERTÓPOLIS, MG, NO DIA 01/03/2000, FILHA DE
ANTONIO MARCOS ROSA E DE LUZIA SIRLENE DOS SANTOS.

OSVALDO REIS MERELES E CREUZA DA COSTA MOURA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AÇOUGUEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/04/1978, FILHO DE JOSÉ
AURINDO MERELES FILHO E DE MARIA PAULA MERELES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/10/1984, FILHA DE DOMINGOS
COELHO DE MOURA E DE LÚCIA DA COSTA MOURA.

HERBERT SANTOS DA SILVA E JESSIANE OLIVEIRA SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR DE LIMPEZA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 12/04/1996, FILHO DE
ADÃO APARECIDO DA SILVA E DE JARDILENE SANTOS DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/09/1994, FILHA DE LUIZ
FERREIRA DE SOUSA E DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUSA.

RONALDO DE AZEVEDO SOARES E GABRIELA SANTOS GUIMARAES DE SOUZA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO DE ELEVADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 01/04/1992, FILHO DE ERNANE SOARES E DE NARIA LUCIA DE AZEVEDO SOARES. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 30/05/1995, FILHA DE GINALDO GUIMARAES DE SOUZA E DE MARIA IVA DOS SANTOS
GUIMARAES DE SOUZA.

CLAYTON APARECIDO SILVA DE SÁ E SILVIA REGINA DOS SANT OS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MEIO OFICIAL ELETRICISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 11/09/
1984, FILHO DE PEDRO APARECIDO DE SÁ E DE MARIONICE DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/09/
1965, FILHA DE JOSÉ JUAREZ DOS SANTOS E DE NEUSA GOMES DOS SANTOS.

MAURICIO NICOMEDES SABINO E MARIZA BARRETO ALVES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/11/1980, FILHO DE
JOSÉ SABINO E DE LUZIA MARIA SABINO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, MANICURE,
SOLTEIRA, NASCIDA EM ITABUNA, BA, NO DIA 12/02/1984, FILHA DE MAGNO ALVES DE PAULA E DE
MARIA JOSÉ SANTANA BARRETO.

MATHEUS LUCAS AGUIAR E LUANA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, FISCAL DE ÔNIBUS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/0/1996,
FILHO DE FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR E DE CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LUCAS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AGENTE OPERACIONAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 11/04/1984, FILHA DE VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA E DE ENEDI RODRIGUES
LIMA DE OLIVEIRA.

JOÃO VICTOR FERNANDES VAZ E DANIELA DA CONCEIÇÃO SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 30/06/1997, FILHO DE
ADEMILSON VAZ E DE MARIA CRISTINA FERNANDES VAZ. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ATENDENTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/06/2000, FILHA  DE SEVERINO
ALEXANDRE DA SILVA FILHO E DE LUZINETE DA CONCEIÇÃO GERALDO.

CARLOS ÁTILA RODRIGUES MOREIRA E DAIANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MECÂNICO, VIÚVO, NASCIDO EM ITAPAGÉ, CE, NO DIA 31/03/1984,
FILHO DE ANTONIO CARLOS MOREIRA E DE VALDENIRA MARIA RODRIGUES MOREIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 26/04/1986, FILHA DE MOISES OLIVEIRA DE JESUS E DE DIRLENE ALBUQUERQUE DA
SILVA.

JOEL PEDROSO LOBO E MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/10/1970, FILHO DE JOÃO
FRANCISCO LOBO E DE ANA FIALHO LOBO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
DIVORCIADA, NASCIDA EM CAMPO MAIOR, PI, NO DIA 13/10/1965, FILHA DE RAIMUNDO HONORIO
DE SOUSA E DE RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA.

JONILSON NUNES GOMES E ROBERTA APARECIDA BATISTA AMBROSIO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, TECNICO DE INSTALAÇÃO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CASA NOVA,
BA, NO DIA 07/07/1996, FILHO DE IVANILDO DE ANDRADE GOMES E DE ALZENIR NUNES AMORIM.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
03/09/2000, FILHA DE WILSON AMBROSIO E DE IVANETE DE SOUZA BATISTA BENVINDO.

KAUÊ MACHADO VIEIRA E STÉPHANIE KARINE DE FREITAS DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MENSAGEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/11/1998, FILHO DE
VANDERLEI SILVA VIEIRA E DE MARIA APARECIDA MACHADO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/01/
1999, FILHA DE CICERO APOSTOLO DA SILVA E DE NECIA ANGELA DE FREITAS.
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17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL  SP - FORO CENTRAL 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018359-91.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juíz(a) de Direito da 
17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma da Lei, etc. FAZ 

SABER a RAQUEL CHURON LOBO, venezuelana, (RG. 21.134.723), (demais informações desconhecidas), que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA 
S/A. 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 quantia apontada de R$ 2.521,73 (13.04.2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que 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 05 de junho de 2020. 

Shearman & Sterling Serviços de Consultoria Ltda.
CNPJ/MF Nº 05.820.768/0001-25 - NIRE 35.218.403.789

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 29.06.2020
Data, Hora, Local:  29.06.2020, às 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 17º andar, sala 171, São Paulo/
SP. Presença:  Totalidade do capital social. Mesa:  Roberta Berliner Cherman, Presidente; Martim Francisco Marques Machado, 
Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, que se encontra totalmente subscrito e parcialmente inte-
gralizado, em R$ 674.280,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto, passando de R$1.274.480,00 para R$ 600.200,00. 
2. Os sócios decidem consignar que a redução do capital social será efetivada mediante o cancelamento de 674.280 quotas, no 
valor nominal de R$ 674.280,00, atualmente detidas pelo sócio Shearman & Sterling LLP, com a consequente restituição a 
tal sócio de R$ 674.280,00, até o fi nal do exercício social, de acordo com as disponibilidades de caixa da Sociedade. 3. Autorizar 
os administradores a tomarem todas as providências necessárias para implementar a redução de capital e restituição de valores. 
Encerramento:  Nada mais. São Paulo, 29.06.2020. Shearman & Sterling LLP - Sócio p.p.: Roberta Berliner Cherman.

Supermirella Participações Ltda.
CNPJ nº 09.268.203/0001-38 - NIRE 35.221.927.777

Ata de Resolução de Sócia
Data/Hora/Local: 24/06/2020, às 10h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.478, 16º andar, conjunto 1601, São Paulo/SP. Mesa: Presidente - Luizia-
na Carbonaro de Mattos; Secretária - Paula Cristina Alegretti Sozzi. Convocação: Dispensada nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. 
Presentes: Única sócia representando a totalidade do capital social. Ordem do dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - 1) A redução 
do capital social, atualmente de R$ 101.679.312,00, para o total de R$ 86.979.312,00, uma redução, portanto, de R$ 14.700.000,00, a ser realizada 
mediante a redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R$ 1,00 para R$ 0,855427818 por quota, conforme Balanço Patrimonial 
levantado em 23/06/2020. A redução do capital será efetivada da seguinte forma: O valor de R$ 14.700.000,00 será integramente devolvido à 
sócia PTR Comunicações Ltda., titular de quotas representativas de 100% do capital da Sociedade. 2) O grupamento das 101.679.312 quotas da 
Sociedade, no valor nominal de R$ 0,855427818 por quota, na proporção de 1,169005706 para 1, de forma que o capital da Sociedade passe a ser 
dividido em 86.979.312 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, todas detidas integralmente pela única sócia PTR Comunicações Ltda. 3) Por 
consequência das deliberações acima, o capital da Sociedade passa a ser de R$ 86.979.312 ,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, bens e/ou créditos, divido em 86.979.312 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, todas detidas integralmente pela única 
sócia PTR Comunicações Ltda. A redução do capital será efetivada mediante o registro do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social 
da Sociedade perante a JUCESP, no prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084 da Lei 10.406/02. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 24/06/2020. Luiziana Carbonaro 
de Mattos - Presidente da Mesa; Paula Cristina Alegretti Sozzi - Secretária da Mesa. Sócia:  p. PTR Comunicações Ltda. - Erick Santos de Brito.

PTR Comunicações Ltda.
CNPJ/MF nº 59.395.319/0001-06 - NIRE 35.214.850.934

Ata de Resolução de Sócia
Data/Hora/Local: 24/06/2020, às 12h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.478, 16º andar, sala D, São Paulo/SP. Mesa: Presidente - Luiziana Carbo-
naro de Mattos; Secretária - Paula Cristina Alegretti Sozzi. Convocação: Dispensada, nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02. Presen-
tes: Única sócia representando a totalidade do capital social. Ordem do dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade” - 1) A redução do capital 
social, atualmente de R$ 106.450.015,70, para o total de R$ 91.750.015,70, uma redução, portanto, de R$ 14.700.000,00, a ser realizada mediante a 
redução do valor nominal das quotas sociais, atualmente de R$ 1,00, desprezando-se os R$ 0,70, para o valor de R$ 0,861907019 por quota, confor-
me Balanço Patrimonial levantado em 23/06/2020. A redução do capital será efetivada da seguinte forma: O valor de R$ 14.700.000,00 será devol-
vido à única sócia  WPP Holdings (Holland) B.V., titular de quotas representativas de 100% do capital da Sociedade. 2) O grupamento 106.450.015 
quotas da Sociedade, no valor nominal de R$ 0,861907019 por quota, na proporção de 1,160217956 para 1, de forma que o capital da Sociedade 
passe a ser dividido em 91.750.015 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, detidas integralmente pela única sócia WPP Holdings (Holland) B.V. 3) 
Por consequência das deliberações acima, o capital social passa a ser de R$ 91.750.015,70, dividido em 91.750.015 quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 cada, desprezando-se os R$ 0,70. A redução do capital será efetivada mediante o registro do Instrumento Particular de Alteração do Contrato 
Social perante a JUCESP, no prazo de 90 dias contados da publicação desta ata, nos termos do Artigo 1.084 da Lei 10.406/02. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 24/06/2020. Luiziana Carbonaro de Mattos - 
Presidente da Mesa; Paula Cristina Alegretti Sozzi - Secretária da Mesa. Sócia: p.p. WPP Holdings (Holland) B.V. -  Luiziana Carbonaro de Mattos.

Jornal
ODIASP

Ligue:
3258-0273

��������������	
��������������������������������������<�������<����������������#��� ,"#�$%��!&%!'(�$#��*
+#&#��,-%./�$(�0(&(��%A!(1#.�7+���; '#1'3/��2'#$(�$%��3(�# .(/��&#���[1!:#�$%��#22!#��C(9#"�%&%"��%!2��(?(/�1#�8(&9#
$#��%!/� %':�� 0�����;���#���5��������+��������6���/�;&#2!.%!&(/��0�����)���������/� :(9�%1$%&%E(�\�� #
�&A%1'!1#/���/��$���3(�0%&1#1$(/�������������/� �'#1C#%9� ���/�= %� .C%� 8(!�@&(@(2'#� 9#�#E3(�$%��J%: E3(�$%��,' .(
�J'&#D $!:!#.�@(&�@#&'%�$%�;#1:(�;&#$%2:(��K�/�(?D%'!-#1$(�#�= #1'!#�$%��G�����<�/��� �D 1C(�$%����<�/� &%@&%2%1'#$#�@%.#
�>$ .#�$%��&>$!'(�;#1:H&!(� ���9@&>2'!9(��(12!A1#E3(�%K( ��%'%1E3(� �� ����� ���%8!1#1:!#9%1'(�1���<����<���2'#1$(�(
%J%: '#$(�%9� . A#&� !A1(&#$(/�%J@%$%�2%�%$!'#./�@#&#�= %�%9��)�$!#2/�#� 8. !&�$(2����$!#2�2 @&#/�@#A %�(�$>?!'(�#' #.!"#$(/
(:#2!3(� %9�= %�#� -%&?#�C(1(&H&!#� 2%&H� &%$ "!$#� @%.#�9%'#$%/� ( � %9����$!#2/� %9?#&A %�( � &%:(1C%E#�(� :&>$!'(� $(
%J%= %1'%/�:(9@&(-#1$(�(�$%@F2!'(�$%�)�I�$(�-#.(&�$#�%J%: E3(/� !1:. 2!-%�: 2'#2�%�C(1(&H&!(2/�@($%1$(� &%= %&%&�= %
(�@#A#9%1'(� &%2'#1'%�2%D#� 8%!'(�%9���@#&:%.#2�9%12#!2/�#:&%2:!$#2�$%�:(&&%E3(�9(1%'H&!#�%� D &(2�$%��I� � 9�@(&�:%1'(�
#(�9B2/� 2(?�@%1#�$%�:(1-%&'%&�2%�%9�@%1C(&#�(�#&&%2'(�@&(:%$!$(�2(?&%�(�-%,: .(Q��#&:#K�($%.(Q��%1# .'K�(A#1��7�
�1(�����K���</�@.#:#������������%:(&&!$(2�(2�@&#"(2�2 @&#/�1(�2!.B1:!(/�2%&H�1(9%#$(�: &#$(&�%2@%:!#.�%�$#$(� &%A .#&
@&(22%A !9%1'(�#(� 8%!'(���%&H�(�@&%2%1'%�%$!'#./� @(&�%J'&#'(/� #8!J#$(�%�@ ?.!:#$(�1#� 8(&9#�$#� .%!��������������#$(�%
@#22#$(�1%2'#�:!$#$%�$%��3(�# .(/�#(2����$%�D 1C(�$%��������������������������������������������������������������������%����K����K�����

����������������	
����������������5����]������������������<�)��������������������������� !"�$%��!&%!'(
$#�)*�+#&#��,-%./�$(�0(&(��%A!(1#.�7��� �@!&#1A#/��2'#$(�$%��3(�# .(/��&���#&.(2��1'(1!(�$#��(2'#/�1#�8(&9#�$#��%!/
%':��0�����;���#������0��������������+�/��0���������������/�= %�#�#E3(�$%�&(:%$!9%1'(��(9 9�@&(@(2'#
@(&� 0 1$#E3(� �3(� # .(� �� 0 1$#2@� %1:(1'&#�2%� %9� 8#2%� $%� � 9@&!9%1'(� $%� �%1'%1E#/� %� %1:(1'&#1$(�2%� (
&%= %&!$(/�$(&#-#1'%�%J%: '#$(/�%9� . A#&� !1:%&'(�%�13(�2#?!$(/�%�%9�#'%1E3(�#(�$!2@(2'(�1(�#&'!A(���)/�Y���/� !1:!2(
�+�$(���/�8(!�$%'%&9!1#$#�#�2 #�������	
��@(&�������/�@#&#�(2�#'(2�%�'%&9(2�$#�#E3(�@&(@(2'#�%�@#&#/�1(�@&#"(
$%� ��� �= !1"%�� $!#2/� = %� 8. !&H� #@F2� (� $%: &2(� $(� @&#"(� $(� @&%2%1'%� %$!'#./� .!= !$#&� (� $>?!'(� %J%= %1$(� $%��G
�����)/��� �8%-%&%!&(K������#' #.!"#$(�9(1%'#&!#9%1'%� �'#?%.#�$(������#�@#&'!&�$%� 8%-%&%!&(�$%������%�#:&%2:!$(�$(2
D &(2� $%�9(&#� .%A#!2� ���I�#(�#1(�� #� @#&'!&� $%�9#&E(� $%� �����%� #'>� (� %8%'!-(� @#A#9%1'(/� 8!:#1$(�#$-%&'!$(� $%� = %/
'&#12:(&&!$(�'#.�@&#"(��$%����$!#2��2%9�(�@#A#9%1'(�-(. 1'H&!(/�2%&H�# '(9#'!:#9%1'%�!1!:!#$(�(�@&#"(�$%�����= !1"%�
$!#2� @#&#/� = %&%1$(/� #@&%2%1'#&� !9@ A1#E3(� !1$%@%1$%1'%9%1'%� $%� @%1C(&#� ( � $%� 1(-#� !1'!9#E3(� ����/� #&'�
����^� %� 13(� (:(&&%1$(� @#A#9%1'(� -(. 1'H&!(� �1(� @&#"(� $%� ��� $!#2� @&%-!2'(� 1(� #&'�� ��)/� _:#@ '`� $(�����/� (� $>?!'(
2%&H� #:&%2:!$(� $%�9 .'#� $%� ��I� �$%"� @(&� :%1'(�� %� $%� C(1(&H&!(2� #$-(:#',:!(2� $%� ��I� �$%"� @(&� :%1'(�/� 1(2� '%&9(2
$(�#&'����)/�Y���/�$(�������%&H�(�@&%2%1'%�%$!'#./�@(&�%J'&#'(/�#8!J#$(�%�@ ?.!:#$(�1#�8(&9#�$#�.%!��������������#$(
%�@#22#$(�1%2'#�:!$#$%�$%��3(�# .(�����������������������������������������������������������������������������������������%����K����K�����

����������������	
��M��5������������������	���&(:%22(��!A!'#.�1�Q�����<<����������������������.#22%Q
�22 1'(Q�� 9@&!9%1'(� $%��%1'%1E#� ��&%2'#E3(�$%��%&-!E(2���J%= %1'%Q� 0 1$#E3(��3(�# .(���J%: '#$(Q���0���
6����a5����5�
������������� ������	
�� ����������������������������������<<��������������������
��������� � !"�#�� $%��!&%!'(� $#� �*�+#&#��,-%./� $(�0(&(��%A!(1#.� �� �� �#1'#1#/��2'#$(� $%��3(�# .(/��&�#��� 0%&1#1$#
�(22#1%"�+#"� $#��!.-#/� 1#� 8(&9#� $#� �%!/� %':�� 0#"��#?%&� #��#8#%.�6%1&!= %��( &3(� ��0�� )�����)��������/� = %� (
9#1$#$(�9(1!'F&!(/� %J@%$!$(� 1(2� # '(2� $#� #E3(��(1!'F&!#/� #D !"#$#� @(&� 0 1$#E3(� �3(� # .(/�9#1'%1%$(&#� $#
(1'!8,:!#�51!-%&2!$#$%��#'F.!:#� $%��3(�# .(� ��5�K�/� :(1-%&'% �2%� %9�9#1$#$(� %J%: '!-(/� :(12'!' !1$(�2%� ',' .(
%J%: '!-(� D $!:!#.� $#� = #1'!#� $%��G� <���</��� �#?&!.� $%� ������� �2'#1$(� (� %J%: '#$(� %9� . A#&� !A1(&#$(/� 8(!� $%8%&!$#
#� !1'!9#E3(�@(&� %$!'#./� @#&#� = %� %9���� $!#2/� #� 8. !&� $(2� ��� $!#2� 2 @&#/� %8%' %� (� @#A#9%1'(/� 2(?� @%1#�$%� !1:!$B1:!#
$%�9 .'#� $%� ��I/� @#A#9%1'(� $%� C(1(&H&!(2� #$-(:#',:!(2� 8!J#$(2� %9� ��I� %� %J@%$!E3(� $%�9#1$#$(� $%� @%1C(&#
%� #-#.!#E3(�� 0!:#� #� @#&'%� %J%: '#$#� #$-%&'!$#� $%� = %/� '&#12:(&&!$(� (� @&#"(� @&%-!2'(� 1(� #&'�� ��)� $(���� 2%9� (
@#A#9%1'(� -(. 1'H&!(/� !1!:!#�2%� (� @&#"(� $%� ��� �= !1"%�� $!#2� @#&#� = %/� !1$%@%1$%1'%9%1'%� $%� @%1C(&#� ( � 1(-#
!1'!9#E3(/�#@&%2%1'%/�1(2�@&F@&!(2�# '(2/�2 #� !9@ A1#E3(��������������#$(�%�@#22#$(�1%2'#�:!$#$%�$%��3(�# .(/
#(2����$%�9#!(�$%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����K����K�����

���������� ������	
�� ������������������������������ ����)<��������<��������������������� � !"�#�� $%
�!&%!'(� $#� ��*�+#&#��,-%./� $(�0(&(��%A!(1#.� ��� �� �#1'(��9#&(/��2'#$(� $%��3(�# .(/��&�#��� �C>(��22 #&�4&#A1#1(/
1#� 8(&9#�$#��%!/�%':��0�����;���#�(���5�����4�����0��������������+�/��0�����)�)�������/�= %�@(&�%2'%
� ,"(/�'&#9!'#�$%� 9#�#E3(�$%�� 9@&!9%1'(�$%��%1'%1E#/�9(-!$#�@(&��& "��" .�$%��3(�# .(���1:(1'&#1$(�2%�(�&> 
%9� . A#&� !1:%&'(� %� 13(� 2#?!$(/� 1(2� '%&9(2� $(� #&'!A(� ��)/� Y��/� �+� $(���/� 8(!� $%'%&9!1#$#� #� 2 #� ������	
��@(&
������/�@#&#�= %/�1(�@&#"(�$%���� �= !1"%��$!#2�L'%!2/� = %� 8. !&H�#@F2�(�$%: &2(�$(�@&#"(�$(�@&%2%1'%�%$!'#./� @#A %
#� = #1'!#� $%��G� <����/<�/� $%-!$#9%1'%� #' #.!"#$#� ��(-%9?&(� $%� ���<�/� 2(?� @%1#� $%�9 .'#� $%� ��I� 2(?&%� (� -#.(&
$(� $>?!'(� %� C(1(&H&!(2� #$-(:#',:!(2� $%� ��I� �#&'!A(� ��)� %� @#&HA&#8(2/� $(��F$!A(� $%�&(:%22(��!-!.��� 0!:#� :!%1'%/
#!1$#/� = %� 1(2� '%&9(2� $(� #&'!A(� ���� $(��F$!A(� $%� &(:%22(��!-!./� '&#12:(&&!$(� (� @%&,($(� #:!9#� !1$!:#$(� 2%9� (
@#A#9%1'(� -(. 1'H&!(/� !1!:!#�2%� (� @&#"(� $%� ��� �= !1"%�� $!#2� L'%!2� @#&#� = %� (� %J%: '#$(/� !1$%@%1$%1'%9%1'%� $%
@%1C(&#� ( � 1(-#� !1'!9#E3(/� #@&%2%1'%/� 1(2� @&F@&!(2� # '(2/� 2 #� !9@ A1#E3(�� �%&H� (� @&%2%1'%� %$!'#./� @(&� %J'&#'(/
#8!J#$(�%�@ ?.!:#$(�1#�8(&9#�$#�.%!��������������#$(�%�@#22#$(�1%2'#�:!$#$%�$%��3(�# .(/�#(2����$%�#?&!.�$%������
��� %� ��� K� ��� K� ����

��������������	
�����������������������������������))���������<���������������������� !"�#��$%��!&%!'(
$#��)*�+#&#��,-%./� $(�0(&(��%1'&#.��,-%./��2'#$(�$%��3(�# .(/��&�#���45��6��������+��������7����/� 1#� 8(&9#
$#� �%!/� %':�� 0�����;���#�(�� �12 b��C(%� ��0�� �))������������/� = %�51!-%&2!$#$%�� 1!:!@#.� $%��3(��#%'#1(� $(
� .� .C%� #D !"( �#E3(��(1!'F&!#/� @#&#� :(?&#1E#�$#�= #1'!#� $%��G�����)�/��� �9#!(� $%� ���<�/� $%:(&&%1'%� $(2� :C%= %2
1c2� ���<��/� ���<�)/� ���<��/� ���<��� %� ���<��/� #9?(2� $(� ;#1:(� ;&#$%2:(� �K�/� #AB1:!#� ����/� :(1'#� ������/
(&! 1$(2� $(��(1'&#'(� $%�&%2'#E3(� $%��%&-!E(2��$ :#:!(1#!2�� �2'#1$(� #� &%= %&!$#� %9� . A#&� !A1(&#$(/� 8(!� $%8%&!$#
#� :!'#E3(� @(&� %$!'#./� @#&#� = %� %9� ��� $!#2/� #� 8. !&� $(2� ��� $!#2� 2 @&#/� @#A %� (� $>?!'(� �8!:#1$(� !2%1'#� $%� : 2'#2
@&(:%22 #!2�/� #:&%2:!$(� $%� C(1(&H&!(2� #$-(:#',:!(2� %= !-#.%1'%2� #� �I�$(� -#.(&� $(� $>?!'(� �#&'!A(� ���� $(����/� ( 
(8%&%E#�%9?#&A(2/� 2(?�@%1#�$%�:(1-%&'%&�2%�(�9#1$#$(� !1!:!#.� %9�9#1$#$(�%J%: '!-(���%:(&&!$(2�(2�@&#"(2�2 @&#/
1(� 2!.B1:!(/� 2%&H� 1(9%#$(� : &#$(&� %2@%:!#.� %� $#$(� &%A .#&� @&(22%A !9%1'(� #(� 8%!'(/� 1(2�9(.$%2� $(� #&'!A(� ���/� �+
$(������%&H�(�@&%2%1'%�%$!'#./�@(&�%J'&#'(/�#8!J#$(�%�@ ?.!:#$(�1#�8(&9#�$#�.%!��������������#$(�%�@#22#$(�1%2'#
:!$#$%�$%��3(�# .(/�#(2����$%�#?&!.�$%���������������������������������������������������������������������������������%����K����K�����

��������������	
������������)�����������������������)<<�<�����)���������������������� !"�#��$%��!&%!'(
$#��)*�+#&#��,-%./�$(�0(&(��%1'&#.��,-%./��2'#$(�$%��3(�# .(/��&�#����&!2'!#1%��9(&��2@!1/�1#�8(&9#�$#��%!/�%':��0��
��;���#�(����6�����#1'(2� ����� ������ �<������<�K��������/� = %������%. .#&��K�� .C%� #D !"( � #E3(� $%��(?&#1E#/
$%�&(:%$!9%1'(��(9 9/� (?D%'!-#1$(� #� = #1'!#� $%��G� ))���</�<� �2%'%9?&(� $%� ���)�/� $%:(&&%1'%� $#� @&%2'#E3(� $%
2%&-!E(2�$%� '%.%8(1!#���2'#1$(�#� &%= %&!$#�%9� . A#&� !A1(&#$(/� 8(!� $%8%&!$#�#� :!'#E3(�@(&� %$!'#./� @#&#� = %�%9����$!#2/
#� 8. !&�$(2�)��$!#2�2 @&#/�(8%&%E#�:(1'%2'#E3(/�2(?�@%1#�$%�@&%2 9!&%9�2%�:(9(�-%&$#$%!&(2�(2� 8#'(2�#.%A#$(2���3(
2%1$(� :(1'%2'#$#� #� #E3(/� #� &%= %&!$#� 2%&H� :(12!$%&#$#� &%-%./� :#2(� %9� = %� 2%&H� 1(9%#$(� : &#$(&� %2@%:!#.�� �%&H
(�@&%2%1'%�%$!'#./�@(&�%J'&#'(/�#8!J#$(�%�@ ?.!:#$(�1#�8(&9#�$#�.%!��������������#$(�%�@#22#$(�1%2'#�:!$#$%�$%��3(
# .(/�#(2��<�$%�D 1C(�$%������������������������������������������������������������������������������������������������������%����K����K�����

CONDIÇÕES: OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIA. DEBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM,
FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE, CORRENDO TAMBÉM POR SUA CONTA EM RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E
IRRECORRIVEL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DESTRIBUIDO NO LEILÃO. MIGUEL DONHA JR – LEIOEIRO OFICIAL – JUCEPAR 14/256L. IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS. RUA PEDRO ZANETTI, 230 – COLOMBO – PR – TEL: 11 3651-8800

(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

COLISÃO:  1318  2004 2 206: 2009 2010   2008 207 2011 2012 208 2016 2017 ACCELO 2008 2009 AMAROK  2014 ASTRA 2009 2010 ASX  2012 BANDIT  2011 BIZ 2017
2018 BRAVA 2000 2001 C 100 2004 2005 2 C3:  2005  2012 2013 C30  2011 2 C4:  2014  2013 2014 CB 500 F 2018 2019 CBX 200  1997 CELTA 2009 2010 3 CG 125: 2007 2008
2012 2013   2018 CG 150  2004 CG 160 2019 2020 2 CITY: 2012 2013  2012 2013 CLASSE A 2014 2015 CLASSIC 2011 2012 4 CLIO: 2013 2014  2014 2015  2013 2014  2006
2007 COROLLA  2019 CORSA  1997 1998 CRONOS 2018 2019 CRYPTON  2010 DAILY CHASSI 2013 2014 DEL REY  1988 2 DUSTER: 2013 2014  2013 2014 2 ECOSPORT:
2019 2020  2017 2018 ELANTRA 2014 2015 2 ETIOS: 2015 2016  2016 2017 5 FIESTA:  2010   2000  2007 2008  2009 2010   2009 2 FIORINO: 2015 2016  2014 2015 2
FLUENCE: 2013 2014  2012 2013 5 FOCUS:  2013  2007 2008   2001  2007 2008  2014 2015 2 FOX:  2017  2010 2011 15 GOL: 2014 2015   2010  2011 2012  2017 2018   2002
2013 2014  2002 2003   2006   1999   1994  2008 2009  2010 2011  1998 1999  1987 1988   2006 GRAND CHEROKEE  2015 2 GRAND SIENA: 2013 2014  2016 2017 GSX
1998 HB20S 2017 2018 2 HILUX:  2014  2013 2014 HR 2013 2014 HR-V 2015 2016 IDEA 2014 2015 IX35 2015 2016 8 KA: 2014 2015   2018   2020  2017 2018  2014 2015
2019 2020  2006 2007  2019 2020 KANGOO 2015 2016 KOMBI  2012 2013 2 KWID: 2019 2020   2018 LINEA 2010 2011 4 LOGAN: 2014 2015  2017 2018  2014 2015  2014
2015 3 MASTER: 2016 2017  2008 2009  2018 2019 MERIVA  2006 3 MONTANA: 2017 2018   2015  2019 2020 NEO 2006 2007 NINJA 400 2019 2020 NMAX  2018 NXR 150
2006 2007 3 ONIX: 2016 2017  2019 2019   2020 OUTLANDER  2015 PAJERO   2014 5 PALIO: 2014 2015   2001  1998 1999   2003  2009 2010 PICANTO 2010 2011 4 POLO:
2014  2002 2003  2007 2008   2011 2 PRISMA: 2017 2018   2013 2 PUNTO:  2013  2009 2010 Q3 2015 2016 RANGE ROVER EVOQUE  2012 3 RANGER:  2007  2019 2020
2019 RAV4 2011 2012 3 S10:  2009  2009 2010  2017 2018 6 SANDERO: 2011 2012  2019 2020   2013  2015 2016   2014   2012 SANTA FE 2014 2015 SANTANA  1992 2
SAVEIRO: 2015 2016  2011 2012 SENTRA 2008 2009 SERIE 1 2013 2014 SERIE 3 2010 2011 SONATA 2011 2012 SONIC  2012 2013 SPIN 2016 2017 SPRINTER 2017 2018 T-
CROSS 2019 2020 TIGER 2019 2020 2 TRACKER:  2014  2017 2018 5 UNO:  2013   1996  2010 2011  2011 2012  2015 2016 UP 2014 2015 VIRTUS 2018 2019 5 VOYAGE:
2014 2015  2012 2013  2012 2013   2014  2017 2018 X1 2010 2011 2 XJ6:  2010  2018 2019 XSARA PICASSO 2010 2011  ROUBO/FURTO:  A4 2010 2011 CLIO  2012
COROLLA 2012 2013 ECOSPORT  2014 3 FIESTA: 2011 2012  2013 2014   2015 2 HB20:  2014  2013 2014 I30 2009 2010 L200  2017 2018 LOGAN 2018 2019 MOBI 2016
2017 PALIO 2014 2015 PRISMA 2017 2018 PUNTO 2011 2012 RANGER CD 2014 2015 2 SANDERO: 2013 2014  2011 2012 SAVEIRO 2016 2017 SIENA 2011 2012 UNO  2008
ENCHENTE:  ATEGO  2012 L200 TRITON 2013 2014

Nº dos Chassis:  97104486 Normal 12020531 Normal 12099497 Recortado 1J215389 Normal 2T161560 Recortado 34089895 Normal 3P005668 Normal 3T111336 Recortado 4B377010
Normal 4R006022 Recortado 5B729474 Normal 5R011884 Recortado 6C220804 Normal 6P058790 Normal 6T192443 Normal 70004980 Recortado 7B607815 Normal 7J062956
Normal 7J804615 Normal 7R008440 Recortado 86096599 Normal 88199070 Normal 8B054860 Recortado 8J073493 Normal 8J103965 Normal 8P008109 Normal 8R094045 Recortado
98393293 Normal 9B624462 Normal 9C439624 Normal 9J198797 Normal 9L601714 Normal 9T145194 Normal A0001415 Normal A0013067 Recortado A1091372 Recortado
A4280631 Recortado A8041748 Normal A8498615 Normal AB000077 Normal AB161238 Normal AC433727 Normal AG223455 Normal AP122246 Normal AU224416 Normal
B1531727 Recortado B2245429 Normal B4128524 Normal B6519476 Normal BA078711 Normal BA841537 Normal BB501258 Normal BM102379 Normal BP025122 Normal BT049683
Normal BT086792 Normal BVN82183 Normal C0181431 Recortado C1184309 Normal C5284909 Normal C6026734 Normal C8262083 Normal CA288128 Normal CB009676 Normal
CB193375 Normal CB853902 Normal CH666298 Normal CJ302868 Normal CJ852032 Normal cj867708 Normal cl256066 Normal CP109315 Normal CT009321 Normal CZA12827
Normal D1247098 Normal D2585177 Normal D6841891 Normal DB504251 Normal DG258365 Normal DJ155223 Normal DJ685898 Recortado DL485992 Normal DP003735 Normal
DR406143 Normal DS504208 Normal DT183178 Recortado DT190150 Normal DZ107116 Normal DZ120419 Normal E3126137 Recortado E8456079 Normal E8549368 Normal
E8558861 Normal E8947482 Normal EA030034 Normal EB066405 Normal EB680724 Normal ECD83488 Normal EG541425 Normal EJ346652 Normal EJ506466 Recortado EJ857365
Normal EJ890851 Normal EJ960256 Normal EJA01467 Normal EL171809 Normal EL708031 Normal EL708841 Normal EL748277 Normal EP007765 Normal EP013536 Recortado
EP202244 Normal EP258381 Normal ET214714 Recortado EVY00272 Normal F2271673 Normal F4095839 Normal F5938256 Normal F8120496 Normal F8153687 Recortado
F9027251 Normal FB216241 Normal FB819979 Normal FC777582 Normal FJ277046 Normal FJ285948 Normal FJ310104 Normal fj472060 Normal FJ485448 Normal FJ704769
Recortado FL483336 Normal FP530634 Normal FT015408 Recortado ft539122 Normal FU215811 Normal FU298588 Recortado FZA04547 Normal G0705496 Normal G2058881
Normal G9048497 Normal GB032441 Normal GJ233542 Normal GL766105 Normal GP033042 Normal GR002651 Normal GZ113771 Normal H0099291 Recortado H3316686 Normal
H4046094 Normal hb037392 Recortado HB118215 Recortado HB144417 Normal HB413589 Normal HJ533320 Normal hp013296 Normal HT112697 Recortado J0021174 Normal
J8014043 Recortado J8142273 Recortado J8678520 Normal JB156822 Normal JBR65508 Recortado JC436876 Normal JCH30533 Normal JE134105 Recortado JG127409 Normal
JG151987 Normal JJ085125 Normal JJ382084 Normal JL190947 Normal JP841228 Normal JR008428 Recortado JR008629 Normal JR325773 Normal JT033360 Recortado JT042782
Normal K0003374 Normal K0197581 Recortado KB256774 Normal KJ155031 Normal KJ310590 Recortado kj427838 Normal KP545465 Normal KR000089 Normal KU043716
Normal L4014144 Normal L8370095 Normal L8442356 Normal L8477508 Normal L8794141 Normal LB153423 Recortado LFS00391 Normal LG213878 Normal LJ039617 Normal
LJ182876 Normal LJ185100 Normal LM963292 Normal lr005762 Normal NP017639 Recortado RP232679 Recortado T5761359 Recortado VC674097 Recortado VM000659 Recortado
VR021699 Recortado W0721250 Recortado WT087365 Recortado XT044572 Recortado YB304032 Recortado

209 veículos

Miguel Donha Jr.
Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar

ONLINE

LEILÃO dia 07/07/2020

TERÇA-FEIRA
Leilão 11hs

COLISÃO - ROUBO/FURTO

ENCHENTE E

VEÍCULOS EM FIM

DE VIDA ÚTIL

LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR

11 3651-8800

www.donhaleiloes.com



TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062115-41.2017.8.26.0100 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(o) MERCADO C GASTRO JUVENTUS LTDA, CNPJ 09.372.915/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, para cobrança de  
R$ 36.262,29 (25.05.2017), referente ao inadimplemento do acordo de parcelamento de débito. Encontrando-se o réu em lugar 

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1111129-
96.2014.8.26.0100. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,  
Faz Saber a Sergio Cardoso Passos, CPF 412.234.448-48, que Viainvest Fomento Mercantil Ltda, lhe ajuizou Ação de Execução 
de Título Extrajudicial, tendo como corrés Carbocorte Serviços de Corte de Bobinas de Aço e Comércio Ltda ME e outra, 
objetivando condenar os réus ao pagamento de R$ 295.458,91 (julho/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente 

ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, distribuídos por dependência e instruídos com 

revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). 

REC SS Estado Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 19.028.793/0001-85 – NIRE 35.300.458.222

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h40, na sede da Companhia na Avenida do Estado, nº 5.460, Cambuci, São 
Paulo-SP. 2. Presença e Convocação: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social. 3. Mesa: (i) Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e (ii) Secretário: Fernando Hamaoui. 4. Ordem do Dia:  (a) a 
redução do capital social da Companhia por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. 
5. Deliberações: Por unanimidade: 5.1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Companhia, aprovou 
a redução do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 15.482.041,00, dividido em 15.482.041 ações, 
para R$ 14.982.041,00, dividido em 14.982.041 ações, sendo a redução, portanto, de R$ 500.000,00, mediante o cancela-
mento de 500.000 ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais 
às respectivas participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de Investimento 
em Participações – Multiestratégia, no montante total de R$ 497.500,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro no 
montante total de R$ 2.500,00. 5.2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a 
ser de R$ 14.982.041,00, dividido em 14.982.041 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 14.982.031 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o Artigo 5º do Estatuto 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional é de R$ 14.982.041,00, dividido em 14.982.041 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 14.982.031 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal. O 
capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do artigo 168 da Lei das S.A., até o limite de R$ 20.000.000,00, 
mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, observados os limites estabelecidos pelo artigo 15, § 2º da Lei 
das S.A., por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.” 5.3. A Assembleia 
Geral determinou que a Diretoria proceda à publicação da presente Ata, tornando-se efetiva a presente redução de capital 
apenas após decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da presente Ata e seu arquivamento, nos termos do Artigo 
174 da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente 
Ata. São Paulo, 30/06/2020. Assinaturas: Mesa: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente; Fernando Hamaoui – Secretário.

REC SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.756.461/0001-54 – NIRE 35.300.461.304

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h40, na sede da Companhia, na Rua Silva Airosa, nº 120, São Paulo-SP. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e Secretário: Fernando Hamaoui. Ordem do Dia: (a) a redução do capital social 
da Companhia por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: A 
Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Compa-
nhia, aprovou a redução do capital social, de R$ 18.684.653,00, dividido em 18.684.653 ações, para R$ 18.234.653,00, 
dividido em 18.234.653 ações, sendo a redução, portanto, de R$ 450.000,00, mediante o cancelamento de 450.000 
ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais às respectivas 
participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de Investimento em Participa-
ções – Multiestratégia, no montante total de R$ 448.634,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro no montante 
total de R$ 1.366,00. 2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a ser de 
R$ 18.234.653,00, dividido em 18.234.653 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 18.234.643 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o Artigo 5º do 
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional é de R$ 18.234.653,00, dividido em 18.234.653 ações, das seguintes espécies e classes: 
(i) 18.234.643 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e 
sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, até o limite de R$ 25.000.000,00, mediante 
a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, observados os limites estabelecidos, por deliberação do Conselho 
de Administração, independentemente de reforma estatutária.” 3. A Assembleia Geral determinou que a Diretoria da 
Companhia proceda à publicação da presente Ata, tornando-se efetiva a presente redução de capital apenas após 
decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da presente Ata e seu arquivamento. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a AGE e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 
30/06/2020. Assinaturas: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente da Mesa; Fernando Hamaoui – Secretário da Mesa.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO N° 1004854-63.2018.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de Sào Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a LEVTRADE 
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. CNPJ 13.590.415/0001-04, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), 
que lhe foi proposta uma açào de Monitoria por parte de Banco Santander (Brasil) S/A. objetivando compelir a empresa-ré a pagar-lhe 
a quantia atualizada de RS 110.634,04, oriunda de Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e Contratação a Produtos e 
Serviços Bancários - Pessoa Jurídica - Business - 00332006000130010926, cadastrado internamente sob o n° 2006130010926000173, 
com a concessão de limite de crédito vinculado à conta-corrente n° 130010926. e que. após a utilização do crédito disponibilizado, não 
houve pagamento no prazo convencionado, permanecendo na conta o saldo negativo de RS 68.039,95. Encontrando-se a requerida 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL (NCPC. artigo 257, inciso III). para os atos e termos da 

quantia pleiteada e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (artigo 701 do NCPC), caso em que 

Não sendo contestada a açào, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sào Paulo, aos 22 de novembro de 2019. 

Eu. Gustavo Martim Moreno, Escrevente Técnico Judiciário, revisei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi.         B - 07 e 08

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)

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de
MAYARA SANTOS SILVA
FERREIRA Portadora da carteira de
trabalho nº 056888 série 00398-SP
ao endereço abaixo, no Prazo de 3
dias. O não comparecimento
caracterizará o abandono de
emprego. Conforme o artigo 482
letra I da CLT. POZITANO
SERVIÇOS GERAIS EIRELI Av.
Felipe Lobo, 129 - Lauzane
Paulista – SP São Paulo, 07 de
Julho de 2020.

EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S/A. 
CNPJ (MF) N0 60.730.645/0001-01 - NIRE NO 353.000.58861 
- Convocação de Assembleia Geral Ordinária - Ficam convo-
cados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se, na forma semipresencial, no dia 
17 de julho de 2020 às 14:30 horas, em sua sede social situada 
a Av. São José, 450 - Ayrosa - Osasco / SP - CEP 06283-120, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, 
exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço 
patrimonial, e das demonstrações do resultado do exercício so-
cial encerrado em 31/12/2019; 2) Destinação dos Lucros Líqui-
dos do Exercício findo de 2019 e distribuições dos dividendos. 3) 
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Conforme disposto 
no artigo 5º da Lei 14.010/20, no §2º do artigo 121 da 6.404/74, 
inserido pela Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020 
e regulado pela IN/DREI n. 79, os acionistas poderão participar 
e votar mediante atuação remota, via aplicativo ZOOM, que terá 
o link previamente disponibilizado por e-mail ao endereço eletrô-
nico previamente informado pelo acionista, até as 11h do dia da 
assembleia. Os acionistas representados por procuradores deve-
rão enviar, até às 14h da data da assembleia, o instrumento de 
procuração com fins específicos, devidamente assinado, para o 
endereço eletrônico: ept@ept.com.br. Jonas Francisco Correa 
Duarte - Diretor Executivo; Eduardo Antonio Serrano - Diretor 
Comercial. Osasco, 07 de julho de 2020.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

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

LUCAS RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO,
PROFISSÃO SUSHI MAN, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/
1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE SERGIO
RICARDO DA SILVA E DE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. RYLLÉRIA
MARTINS DE SOUZA,  ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
RECEPCIONISTA, NASCIDA EM ARARI, MA NO DIA (23/03/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO
JOSÉ DE SOUZA E DE MARIA CELENE MARTINS DE SOUZA.

ANDRÉ DE SOUZA SENEGHIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ,
NASCIDO EM OSASCO, SP NO DIA (12/01/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE AMARILDO PEDRO
SENEGHIN E DE ODILA  PINTO DE SOUZA SENEGHIN. ALINE PAGNAN
BELOTTI,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO SERGIO BELOTTI E DE SILVIA VALÉRIA
PAGNAN BELOTTI.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1051276-83.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Custom 
Water Comunicação Eireli, CNPJ 11.304.146/0001-47, na pessoa de seu representante legal e a Zaida Maria Martins Cal Gonçalez,  
CPF 937.739.787- 15, que Weel Bsd Fomento Mercantil Ltda, ajuizaram uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar as rés ao 
pagamento de R$ 159.306,53, corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais cominações, referente ao inadimplemento 

após os 30 dias supra, contestem, sob pena de serem consideradas reveis, ocasião que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, 
do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112590-98.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Triathon Training Center Ltda Epp, CNPJ 54.526.686/0001-88, na pessoa 
de seu representante legal, a Patrícia Castellar Pirozzi, CPF 073.853.718-76 e Luiz Eduardo Pirozzi, CPF 076.006.108-
41, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 133.760,02 (02/2017), 
acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 002816704.  

dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa  
(Art. 701 do NCPC), que os tornarão isentos das custas ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),  
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020.                                                                                          B - 04 e 07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1121587-70.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22º Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) WANDERLEI HARUO KIRAKAWA, Brasileiro, Comerciante, CPF 156.511.078-19, que Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar o réu ao pagamento de 
R$ 122.295,31 (out/2017), referente ao débito do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 8046684. Estando o requerido em lugar 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2020.               B - 04 e 07
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITI-
ZADORA S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA BETA SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 30/10/2019). Ficam 
convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADO-
RA S.A. (Sucessora por Incorporação da Beta Securitizadora S.A. a partir de 30/10/2019) (“CRI” e “Securitizadora” res-
pectivamente), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.3, do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 
2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora” fi rmado em 19 de setembro de 2012 (“TS”), 
a reunirem-se em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 14/07/2020, às 
10:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de cone-
xão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN, 
datado de 26 de março de 2020, e conforme regulamentação pela Instrução CVM nº 625 de 14 de maio e 2020, me-
diante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora, para deliberar sobre: (i) Aprovação ou não 
da proposta apresentada por Torben 16 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 12.134.710/0001-
93 (“Cedente”) para incorporação da Torben 15 Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 
12.021.833/0001-18, titular da propriedade residual (“Proprietária”), proposta esta que afi rma que não haverá altera-
ção às garantias e demais obrigações do grupo; e (ii) Se aprovada a matéria acima, a aprovação ou não da extinção da 
Cedente, a realizar-se após a incorporação da Proprietária, de forma que o Imóvel passará a ser de titularidade de fun-
do de investimento inscrito no CNPJ sob o n° 11.065.890/0001-36 (“Fundo”), que atualmente detém 100% das ações 
de emissão da Cedente e da Proprietária; (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, a 
realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o delibe-
rado nos itens (i) e (ii) acima, mediante contratação de assessor legal, às expensas do devedor. A Securitizadora deixa 
registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é com 
qualquer número de titulares dos CRI presentes que representem os CRI em circulação. Fica ainda registrado que a Ce-
dente e Proprietária não assumem a obrigação de efetivamente implementar a incorporação e extinção conforme pro-
postas na ordem do dia, ainda que aprovadas, e determinarão a seu exclusivo critério o momento adequado e o prazo 
para a efetiva implementação de cada uma das matérias da ordem do dia, caso aprovadas. Reforçamos que o link para 
a participação da conferência será enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fi-
duciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de 
eleição, procurações, documentos de identifi cação - RG e CPF - dos signatários e mandatários) para os e-mails: spestru-
turacao@simplifi cpavarini.com.br e gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, preferencialmente até 2 
(dois) dias antes da Assembleia, sendo certo que documentos enviados após o horário de instalação da Assembleia aci-
ma informado não serão aceitos e computados para fi ns de quórum de instalação e deliberação das matérias elencadas 
acima. Não será admitido o envio de instrução de voto previamente à Assembleia, sendo admitida a participação e o 
voto à distância durante a Assembleia, nos termos do Art. 3º, incisos I e II, da ICVM 625/2020, de modo que a votação 
se dará por meio exclusivamente digital. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procura-
ção, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de iden-
tidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas 
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem 
ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão 
do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para 
que seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para repre-
sentação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br e gestao@isec-
brasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br., sendo admitida a assinatura das procurações digitalmente.

São Paulo, 03 de julho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.

4ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana - SP. Citação. Prazo 20 dias Proc: nº 1013002-95.2015.8.26.0001
A Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, Juíza da 4ª Vara Cível - Foro Regional I – Santana - SP. Faz Saber
a FELIPE NUNES DE SIQUEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor, portador(a) do RG nº 47814863 SSP/
SP e do CPF/MF nº 405.335.848-50, que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/
A, inscrito no CNPJ sob o nº 07.707.650/0001-10. ação Busca e Apreensão, relativa ao bem: marca
VOLKSWAGEN, modelo VARIANT 2.0 5P, ano fabricação 2005, chassi WVWPS83C86E121237, placa DVJ-
5113, cor PRATA e renavam nº 000909824746, e não localizado o requerido, defere-se edital, para que no
prazo de 05 dias, efetue o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta , ambos a fluir após o prazo de
20 dias supra, nos termos do artigo 257 do NCPC. Será o presente, afixado e publicado.   J – 06 e 07/07
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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
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Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ nº 12.917.501/0001-16 e NIRE 35224913939 - Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Os sócios representando 90% do capital social da Sociedade, quais sejam, Morada Silvestre Empreendimentos e 
Participações Ltda., com sede em SP/SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 12, Moema, CEP 04063-000, CNPJ 
nº 21.172.296/0001-06 e NIRE 35228751267, neste ato representada por seu Administrador, Christopher André Lopes 
Srur, RG nº 44.290.165-3 SSP/SP e CPF nº 358.817.148-73; Íntegra Administração e Participações Ltda., com sede 
em SP/SP, na Av. Indianópolis, 673, Bloco B, Sala 27, Moema, CEP 04063-000, CNPJ nº 02.396.469/0001-17 e NIRE 
35214253154, neste ato representada por sua administradora, Anézia Jovita Amâncio de Oliveira, RG nº 18.421.544-
4-SSP/SP e CPF nº 107.686.788-03; e Aída Lutfalla Srur, administradora da Sociedade, convocam todos os sócios da 
Sociedade, para comparecerem à Reunião de Sócios digital a ser realizada no dia no dia 14/07/2020 em 1ª chamada às 
11h, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 11h30min, com qualquer número, 
a ser realizada única e exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar sobre a Ordem 
do Dia: Destituição e Eleição de Administradores e a consequente alteração e consolidação do contrato social para refletir 
as decisões que forem havidas em referida reunião. Informações Gerais: Participação na Reunião: Os sócios poderão 
optar por participar da Reunião por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo 
Zoom); ou (ii) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom). Os dados de acesso à 
Reunião via aplicativo Zoom serão encaminhados aos sócios por e-mail. (i) O sócio que optar por participar da Reunião 
pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove a sua identidade, com foto, no caso de pessoa física, ou 
estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no caso de pessoa 
jurídica. (ii) Para os casos em que o sócio opte por ser representado por procurador, além dos documentos indicados no 
item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato. Os sócios deverão encaminhar à Sociedade, 
por meio do endereço eletrônico silvia.salmeron@sjsa.com.br os documentos comprobatórios mencionados nos itens 
acima, com 3 (três) dias de antecedência da data designada para realização da Reunião. Os sócios serão comunicados, 
em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Sociedade, bem como confirmação de sua validade e 
eventuais alterações necessárias. SP, 03/07/2020. Lagoa Santa Bárbara Empreendimentos e Participações Ltda. Por: 
Aída Lutfalla Srur. Sócios: Morada Silvestre Empreendimentos e Participações Ltda. Por: Christopher André Lopes 
Srur; Íntegra Administração e Participações Ltda. Por: Anézia Jovita Amâncio de Oliveira.                  (04, 07 e 08/07/2020)

REC SS Casa Verde Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.897.466/0001-05 – NIRE 35.300.458.176

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h45, na sede da Companhia, na Rua Professor Luciano Prata, nº 90, Casa Verde, 
São Paulo-SP. 2. Presença e Convocação: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social. 3. Mesa: (i) Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e (ii) Secretário: Fernando Hamaoui. 4. Ordem do Dia:  (a) a 
redução do capital social da Companhia; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. 5. Deliberações: Por unanimidade: 
5.1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Companhia, aprovou a redução do capital social, de 
R$ 11.968.640,00 dividido em 11.968.640 ações, para R$ 11.668.640,00 dividido em 11.668.640 ações, sendo a redução, 
portanto, de R$ 300.000,00, mediante o cancelamento de 300.000 ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capi-
tal em moeda corrente nacional, proporcionais às respectivas participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao 
acionista Evergreen Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, no montante total de R$ 298.500,00; e 
(ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro no montante total de R$ 1.500,00. 5.2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, 
o capital social da Companhia passará a ser de R$ 11.668.640,00, dividido em 11.668.640 ações, das seguintes espécies e 
classes: (i) 11.668.630 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas 
e sem valor nominal e o Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 11.668.640,00, dividido em 11.668.640 ações, das 
seguintes espécies e classes: (i) 11.668.630 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais 
classe A, nominativas e sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da 
Lei das S.A., até o limite de R$ 15.100.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, observados os 
limites estabelecidos pelo artigo 15, § 2º da Lei das S.A., por deliberação do Conselho de Administração, independentemente 
de reforma estatutária.” 5.3. A Assembleia Geral determinou que a Diretoria proceda à publicação desta Ata, tornando-
-se efetiva a presente redução de capital apenas após decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação desta Ata e 
seu arquivamento. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente 
Ata. São Paulo, 30/06/2020. Assinaturas: Mesa: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente; Fernando Hamaoui – Secretário.

2BS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.
CNPJ: 05.918.950/0001-13 - NIRE: 35300550838

Extrato Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Em 19/05/2020, às 11h na sede social, na cidade de Araçatuba/SP. Convocação: isenta face à presença 
confirmada de todos os acionistas a saber, Jarrier Belmonte Silva e a Sra. Maryah de Arruda Silva, 
representando assim a totalidade do Capital Social. Mesa: Sr. Jarrier Belmonte Silva - Presidente; Maryah de 
Arruda Silva - Secretária. Deliberações: I - o Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria 
para a emissão de 100 debêntures, no montante de R$ 10.000.000,00 ao valor unitário de R$ 100.000,00 cada 
uma, sendo aprovada por unanimidade e autorizada a celebração da respectiva Escritura de Emissão, que terá 
as seguintes características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas. A emissão será de 100 debêntures 
simples, não conversíveis em ações. 2) Número de Séries: A emissão será realizada em 02 séries. 3) Data de 
Início da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da emissão será dia 19/06/2020. 4) Valor 
Nominal Unitário e Valor total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 3, as debêntures 
terão o valor nominal unitário de R$ 100.000,00, totalizando R$ 10.000.000,00, sendo que o número de Debêntures 
a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas Debêntures. 5) Forma: As Debêntures, 
terão a forma nominativa, não endossável. 6) Modalidade: As debêntures serão emitidas na modalidade “Simples”, 
não conversíveis em ações. 7) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada, tendo como principal 
garantia direitos creditórios da carteira de ativos da Emissora. 8) Vencimento das Debêntures: As debêntures 
vencerão no prazo de 120 meses, contados a partir da data de emissão estabelecida no item 3, ou seja, vencerão 
em 19/06/2030, data em que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor nominal, 
devidamente atualizado de acordo com o estabelecido no item 11. 9) Colocação: O lançamento das Debêntures 
será privado, sem a intermediação de Instituição Financeira. 10) Preço de Integralização: O preço unitário para 
integralização das debêntures desta emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 100.000,00. 11) Base 
de Remuneração: A) A base de remuneração das Debêntures da 1ª série será de 0,90%, expressa na forma 
de percentual ao mês, base 30 dias. B) A base de remuneração da 2ª série será de 1,10%, expressa na forma 
de percentual ao mês, base 30 dias. 12) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas 
serão efetuados pela Emissora preferencialmente através de depósito em conta-corrente bancária em nome 
dos debenturistas, a ser indicada pelos mesmos. 13) Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento 
de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1,0% ao 
mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecida no 
item 11, calculados desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 14) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer 
tempo adquirir debêntures que estejam em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal atualizado 
na forma prevista no item 11, observado o disposto no parágrafo 2º, do artigo 55 da Lei nº 6.404/1976, as 
debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 15) Vencimento 
Antecipado: As debêntures desta emissão poderão ser declaradas antecipadamente vencidas de acordo com 
as condições estabelecidas na respectiva Escritura de Emissão. 16) Publicidade: Todos os atos societários e 
decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos debenturistas 
deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação ou por outros meios acessíveis aos 
debenturistas, inclusive eletrônicos. 17) Decadência dos Direitos aos Debenturistas: Os direitos a juros moratórios 
decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos debenturistas, dos valores correspondentes 
a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em 
comunicado previamente publicado. II - Em cumprimento ao item 2 da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a 
palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e como ninguém se manifestou, os trabalhos 
foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, 
de forma unânime, aprovada pelos acionistas e assinada pelos membros da mesa, uma vez que bastam para 
constituir a maioria necessária para as deliberações, conforme Artigo 130 da Lei 6.404/1976, sendo que autorizaram 
sua publicação sem as suas assinaturas, conforme §2º da mesma Lei. Araçatuba/SP, 19/05/2020 (a.a.). 
Jarrier Belmonte Silva - Presidente de Mesa e Acionista; Maryah de Arruda Silva - Secretária de Mesa e Acionista. 
JUCESP - 231.931/20-7 em 03/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pancetti Participações S.A. – CNPJ/MF nº 11.892.101/0001-30 – NIRE 35.300.454.375
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2020

Data, hora, local: 06/07/2020, às 11h00, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, 10º andar, parte, São 
Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. 
Mesa: Presidente: Marina Lafer; Secretário: Maurício Lafer Chaves. Convocação: Dispensadas as formalidades de convo-
cação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: Exame, discussão e votação 
a respeito de proposta da administração: (a) para redução do capital social, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 
6.404/76 e consequente cancelamento de ações; e (b) da alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações tomadas 
por unanimidade de votos dos presentes: (a) aprovado o cancelamento de 202.484 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, subscritas e não integralizadas, ao preço de emissão de R$10,00 por ação, dos quais R$1,00 seria pago à 
conta de capital e R$9,00 seriam pagos a título de ágio à conta de reserva de capital, com as consequentes (a.i) redução 
do capital social em R$202.484,00, passando este para R$10.297.516,00, representado por 10.297.516 ações ordinárias, 
sem valor nominal; e (a.ii) encerramento da reserva de ágio a realizar, no valor de R$1.822.355,02; (b) aprovada redução do 
capital social, para absorção da totalidade dos prejuízos apurados, conforme balanço levantado em 31/12/2019, no montante 
de R$1.373.016,57, desprezando-se a fração de centavos, com o consequente cancelamento de 1.373.016 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, passando o capital social para R$8.924.500,00, representado por 8.924.500 ações ordinárias, 
sem valor nominal; (c) aprovada a subsequente redução do capital social, após a absorção dos prejuízos, conforme previsto 
em “b”, acima, em razão deste afigurar-se excessivo, no montante de R$5.000.000,00, com o consequente cancelamento 
de 5.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, restituindo-se aos acionistas o valor proporcional à parti-
cipação por eles detida no capital social, conforme constante nos livros da Companhia. Assim, o capital social passa a ser de 
R$3.924.500,00, representado por 3.924.500 ações ordinárias, sem valor nominal; (d) A redução de capital aprovada nos termos 
das deliberações “a” a “c”, acima será implementada em sua integralidade após o decurso do prazo de 60 dias contados da 
publicação desta ata, conforme dispõe o artigo 174, caput, da Lei nº 6.404/76; (e) aprovada alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social, a ser implementada após o transcurso do prazo previsto no artigo 174, caput da Lei nº 6.404/76, a fim de refletir as 
deliberações aprovadas, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$3.924.500,00, 
representado por 3.924.500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único. As ações representativas do capital 
social são indivisíveis em relação à Sociedade e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias 
Gerais.” Permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais disposições do Estatuto Social, naquilo em que 
não colidam com o ora deliberado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada 
a presente Ata. São Paulo, 06/07/2020. Mesa: Marina Lafer – Presidente; Maurício Lafer Chaves – Secretário. Acionistas: 
Marina Lafer; Maurício Lafer Chaves; Tatiana Lafer Chaves Bresciani, p.p. Maurício Lafer Chaves.

Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ nº 56.990.310/0001-55 - NIRE 35.201.619.490

Extrato do Instrumento Particular de 22ª Alteração do Contrato Social 
Pelo presente instrumento particular: 1. Tremar Of Delaware, L.P., com sede em EUA, CNPJ nº 08.649.569/0001-94, 
representada por seus procuradores, Gregory Anthony Vaca, norte-americano, casado, analista fi nanceiro, passaporte 
56.192.862-8 EUA, RNE nº V588999-T, expedido pela CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 060.889.517-29, e Haaillih Bittar, brasi-
leira, casada, advogada, RG nº 27.664.205-3 SSP/SP, CPF nº 279.018.468-28, OAB/SP nº 199.736, ambos residentes em 
São Paulo/SP, procuração registrada na JUCESP nº 390.129/19-7, em 13.08.2019; e 2. Tishman Speyer Brazil Invest-
ments, L.P., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.121/0001-43, representada por seus procuradores, Gre-
gory Anthony Vaca e Haaillih Bittar, acima qualifi cados, procuração registrada na JUCESP nº 390.130/19-9, em 
13.08.2019, na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social da Flora Desenvolvimento Imobi-
liário Ltda., com sede em São Paulo/SP, JUCESP NIRE 35.201.619.490 em 25.09.1981, com sua 21ª e última alteração 
de seu contrato social datada de 25.11.2019, registrada na JUCESP nº 125.939/20-6, em 06.03.2020, e, ainda, 3. Tish-
man Speyer Brazil Master Fund, L.P., Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.120/0001-07, representada por seus procura-
dores, Gregory Anthony Vaca e Haaillih Bittar, acima identifi cados, procuração registrada na JUCESP nº 390.466/19-
0, em 20.08.2019; têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social nos seguintes termos: 1. Declaram que o ca-
pital da Sociedade reduzido por meio da 21ª Alteração do Contrato Social, datada de 25.11.2019, registrada na JUCESP 
125.939/20-6, em 06.03.2020, no valor de R$ 24.351.582,00 totalmente integralizado, em moeda corrente nacional. 2. A 
sócia Tremar Of Delaware, L.P., com a expressa anuência da sócia Tishman Speyer Brazil Investments, L.P., dei-
xa a Sociedade, cedendo onerosamente e transferindo neste ato as 24.327.230 quotas de sua propriedade no capital so-
cial, com valor de R$ 1,00 cada, no valor total de R$ 24.327.230,00, para Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., 
que ora ingressa como sócia. 2.1. A cedente, a cessionária e a Sociedade dão-se, entre si e umas às outras, a mais plena, 
quitação com relação às quotas ora cedidas e transferidas, para nada mais reclamarem umas das outras a qualquer títu-
lo. 3. Alterar a redação da Cláusula 5ª do Contrato Social, a qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláu-
sula 5 - O capital social em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 24.351.582,00, divi-
dido em 24.351.582 quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócia 
- Quotas - Valor (R$) - %: Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P. Nova York/EUA, CNPJ 08.760.120/0001-07: 
24.327.230, R$ 24.327.230,00, 99,90; Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. Nova York/EUA, CNPJ 08.760.121/0001-
43, 24.352, R$ 24.352,00, 0,10; Total: 24.351.582, R$ 24.351.582,00, 100; § Único: A responsabilidade de cada uma 
das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.” 
4. Aprovar, sem quaisquer reservas ou restrições, o “Instrumento de Justifi cação e Protocolo de Incorporação da Flora De-
senvolvimento Imobiliário Ltda. pela TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.” celebrado em 04.05.2020 pelos 
administradores da Sociedade e da TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com sede em São Paulo/
SP, CNPJ nº 08.074.306/0001-02, JUCESP NIRE 35.220.668.263, em 16.05.2006 (“Protocolo”). 5. Ratifi car a nomeação da 
empresa especializada Contábil Agosto S/S, com sede em São Paulo/SP, CNPJ nº 04.665.275/0001-03, CRC-SP nº 
2SP022098/O-3, representada por seu sócio, Sr. Antonio Roberto Moela, brasileiro, divorciado, contador, RG nº 3.678.013-
SSP/SP, CPF nº 124.785.208-34 e CRC-SP 1SP072579/O-6, residente em São Paulo/SP, indicada como responsável pela 
avaliação, pelo critério contábil, do patrimônio líquido da Sociedade, com base no balanço da Sociedade levantado em 
30.04.2020, com estrita observância dos critérios contábeis e legislação societária atualmente em vigor. 6. Aprovar o Lau-
do de Avaliação do patrimônio líquido, para efeito da incorporação da Sociedade pela TS-3 Morumbi Desenvolvi-
mento Imobiliário Ltda. (“Laudo de Avaliação”). O Laudo de Avaliação teve como base o valor contábil apurado no 
balanço patrimonial levantado em 30.04.2020, tendo apurado o patrimônio líquido no valor total de R$ 50.244.273,23. 
7. Aprovam a incorporação da Sociedade pela TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda. nos termos do 
Protocolo, e a sua consequente extinção, condicionada tão somente à aprovação da incorporação pelos sócios da TS-3 
Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda. em Alteração de Contrato Social. A Sociedade será sucedida pela 
TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda. em todos os seus direitos e obrigações. 8. Ficam os Adminis-
tradores da Sociedade autorizados a praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação ora aprovada. 
9. Consolidar a redação do Contrato Social. São Paulo, 04.05.2020. Tremar Of Delaware, L.P. Tishman Speyer Brazil Invest-
ments, L.P. Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P. todas por p.p. Gregory Anthony Vaca e Haaillih Bittar. Advogada: Ligia 
Aguiar Vieira Curi - OAB/SP 234.701. JUCESP nº 215.574/20-5 em 25.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
NIRE 35.220.668.263 - CNPJ nº 08.074.306/0001-02

Extrato do Instrumento Particular de 42ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular: 1. Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., com escritório em Nova York/
EUA, CNPJ nº 08.760.120/0001-07, representada por seus procuradores, Gregory Anthony Vaca, norte-americano, 
casado, analista fi nanceiro, passaporte 56.192.862-8 EUA, RNE nº V588999-T, expedido pela CGPI/DIREX/DPF, CPF nº 
060.889.517-29, e Haaillih Bittar, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.664.205-3 SSP/SP, CPF nº 279.018.468-28, 
OAB/SP nº 199.736, ambos residentes em São Paulo/SP, procuração registrada na JUCESP 390.466/19-0, em 
20.08.2019, e 2. Tishman Speyer Brazil Investments, L.P., com escritório em Nova York/EUA, CNPJ nº 
08.760.121/0001-43, representada por seus procuradores, Gregory Anthony Vaca e Haaillih Bittar, acima quali-
fi cados, procuração registrada na JUCESP nº 390.465/19-7, em 20.08.2019; na qualidade de únicas sócias da TS-3 
Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com sede em São Paulo/SP, JUCESP NIRE 35.220.668.263, em 
16.05.2006, e 41ª e última alteração de seu Contrato Social de 25.11.2019, registrada JUCESP nº 132.974/20-4, em 
09.03.2020, têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade nos seguintes termos: 1. Decidem 
fazer constar que o capital da Sociedade reduzido por meio da 41ª Alteração Contratual, de 25.11.2019, registrada na 
JUCESP nº 132.974/20-4, em 09.03.2020, no valor de R$ 179.632.909,00, está totalmente integralizado em moeda cor-
rente nacional. 2. Aprovar, sem reservas, o “Instrumento de Justifi cação e Protocolo de Incorporação da Flora Desen-
volvimento Imobiliário Ltda. pela TS-3 Morumbi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.” celebrado em 04.05.2020 entre as 
administrações da Sociedade e da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ nº 
56.990.310/0001-55, JUCESP NIRE 35.201.619.490, em 25.09.1981 (“Protocolo”). 3. Ratifi car a nomeação da empre-
sa especializada Contábil Agosto S/S, com sede São Paulo/SP, CNPJ nº 04.665.275/0001-03, registrada CRC-SP nº 
2SP022098/O-3, representada por seu sócio, Sr. Antonio Roberto Moela, brasileiro, divorciado, contador, RG nº 
3.678.013-SSP/SP, CPF nº 124.785.208-34 e no CRC-SP nº 1SP072579/O-6, residente em São Paulo/SP, a qual apresen-
tou a avaliação, pelo critério contábil, do patrimônio líquido da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com 
base em balanço levantado em 30.04.2020, com estrita observância dos critérios contábeis e legislação societária 
atualmente em vigor. 4. O Laudo de Avaliação avaliou o patrimônio líquido da Flora Desenvolvimento Imobiliá-
rio Ltda. no valor total de R$ 50.244.273,23. 5. Aprovar a incorporação da Flora Desenvolvimento Imobiliário 
Ltda. pela Sociedade, nos termos do Protocolo, com a sua consequente extinção. 6. Como consequência da incorpo-
ração da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda. pela Sociedade e da versão da totalidade de seu patrimônio 
líquido à Sociedade, as sócias neste ato aprovam o aumento do capital social, no valor total de R$ 50.244.273,00, me-
diante a emissão de 50.244.273 quotas com valor de R$ 1,00, sendo desprezado para fi ns deste aumento o valor de 
R$ 0,23, nas proporções detidas por cada uma das sócias, a saber: (a) Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P. neste ato 
subscreve e integraliza 50.194.029 quotas, no valor total de R$ 50.194.029,00, referente a 99,90% do patrimônio lí-
quido da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; e (b) Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. neste ato subscreve e 
integraliza 50.244 quotas, no valor total de R$ 50.244,00, referente a 0,10% do patrimônio líquido da Flora Desenvol-
vimento Imobiliário Ltda. 6.1. Alterada a Cláusula 5 do Contrato Social: “Cláusula 5: O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 229.877.182,00, dividido em 229.877.182 quotas, com va-
lor nominal unitário de R$ 1,00 cada, distribuídas entre as sócias da seguinte forma: Sócia - Quotas - Valor - R$ - %: 
Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P. Nova York/EUA, CNPJ 08.760.120/0001-07: 229.647.305, 
R$ 229.647.305,00, 99,9; Tishman Speyer Brazil Investments, L.P. Nova York/EUA, CNPJ nº 08.760.121/0001-43: 
229.877, R$ 229.877,00, 0,1; Total: 229.877.182, R$ 229.877.182,00, 100. § Único: A responsabilidade de cada 
uma das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capi-
tal.” 7. Decidem as sócias autorizar os administradores da Sociedade a: (i) praticarem todos os atos necessários para 
a efetivação da absorção do patrimônio líquido da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda. pela Sociedade, 
contabilizando inclusive quaisquer variações ocorridas a partir de 30.04.2020; (ii) procederem à averbação da suces-
são da Flora Desenvolvimento Imobiliário Ltda. pela Sociedade nos registros e repartições públicas competen-
tes, nos termos e para os fi ns da legislação aplicável, sem qualquer solução de continuidade ou interrupção; e (iii) to-
marem todas as providências e assinarem todos os documentos adicionais necessários. 8. Consolidar a redação do 
Contrato Social. São Paulo, 04.05.2020. Tishman Speyer Brazil Master Fund, L.P., Tishman Speyer Brazil In-
vestments, L.P. ambas por p.p Gregory Anthony Vaca e Haaillih Bittar. Ligia Aguiar Vieira Curi - OAB/SP 234.701. 
JUCESP nº 215.573/20-1 em 25.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001867-72.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
GABRIELA ALBERTO MARTINS-ME,CNPJ 14.592.168/0001-48 e JOEL MOTA,CPF 335.506.118-20,que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fabio Roberto Gomes Duraes,Maurício Augusto Gomes Duraes e Armando 
Gomes da Silva,objetivando a cobrança de R$148.286,22(Fevereiro de 2018) referente a débitos de locação de imóvel à Rua 
Pedro Sernagiotti 396 # salão,Pq.São Domingos,São Paulo/SP.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determina-
da a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir dos 30 
dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), paguem o débito, 
devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereçam embargos no prazo de 15 (quinze) 
dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no 
prazo para oferta dos embargos, permitirá aos executados requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento 
procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.            [07,08] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE) DIAS. - 
PROCESSO Nº 1046774-77.2014.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível, Estado de SãoPaulo, DR. LEONARDO AIGNER 
RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos Espólios, de 
Elza Tálamo e de Egídio do Amaral Tálamo, que por este juízo 
tramitam os autos de Arrolamento de Bens, deixados pelos 
falecimentos de LYDIA TALAMO e EUNICE TALAMO, 
movidos por Ivone Talamo. Encontrando-se, referidos 
espólios, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
doprazo do presente 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 processo, caso em 
que será nomeado curador especial (art. 257, IV do 
CPC).Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 02 de março de 2020                                  [07,08] 
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Inmetrics S.A. 
CNPJ: 04.959.158/0001-44

Demonstrações Financeiras  (Em milhares de Reais)

Informações Gerais a) Contexto operacional A 
Inmetrics S.A., (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fe-

-
ri/SP, tem por objeto social a prestação de serviços de tecnologia da in-

-
tos e produtos relacionados à tecnologia da informação; na prestação de 
serviços relacionados à área de tecnologia da informação; na importação 
e exportação de bens, produtos e serviços relacionados a tecnologias re-

de usos de programas de computação; e na consultoria e assessoria em 

abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas 
como “Grupo”).  Segue abaixo lista 
das contro ladas relevantes da Companhia:

Descrição País
Controlada Direta
Inmetrics Chile S.p.A. Chile 100% 100%

78,32% 61%
Controlada indireta:
Inmetrics Colômbia S.A.S. Colombia 100% 100%

0% 69,5%
As operações da Inmetrics Chile 

relacionados à tecnologia da informação; na prestação de serviços rela-
cionados à área de tecnologia da informação; na importação e exporta-

e no exterior; e elaboração, licenciamento e cessão de direitos de usos 
de programas de computação. A Inmetrics Chile S.p.A. é controladora 
direta da Inmetrics Colômbia S.A.S. 

-
-

-
-

á -
-

tegralizadas alterando a posição societária de 61% para 78,32%. A con-
é 

uma “

locação de frotas de ônibus por pessoas individuais, oferecendo uma 
-
-

-

 é uma “

-

em 31.812 ações preferenciais séries A-1, com um percentual de 
participação de 4,7%. -

-

 é uma “ -

-

da inclusão da NF-e na plataforma da empresa, um processo totalmente 
-

-

-

As opera-
ções da Inmetrics Colômbia S.A.S. iniciaram-se em agosto de 2016, com 

-
-

dos à tecnologia da informação; na prestação de serviços relacionados à 
área de tecnologia da informação; na importação e exportação de bens, 

-

exterior; e elaboração, licenciamento e cessão de direitos de usos de 
programas de computação. 

c) 

-

e integralizadas conforme citado acima. A exceção da Inmetrics Chile, 

-

vendida em novembro de 2019. 

-
-

-
-

contrato de mútuo, onde a Inmetrics possui a opção de converter esse 
mútuo em ações em setembro de 2020. 

 a Gupy oferece uma plataforma de recrutamento 

-

mútuo, onde a Inmetrics possui a opção de converter esse mútuo em 
ações em dezembro de 2020. 

-

ões -
-
-

-
-

contábeis da Companhia e suas subsidiárias estão apresentadas na nota 
-

-
ção na sua gestão. 

-
co.  A Administração da 

-

-
-

-

para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os 

passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações de resulta-

câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo, 
-
-

são. 
Inmetrics Chile S.p.A., cuja moeda funcional é Peso Chileno, são 

demonstrações da Inmetrics Chile S.p.A. são consolidadas à Inmetrics 
Colombia S.A.S. cuja moeda funcional é Peso Colombiano. Todos os sal-

-
dicado de outra forma. 4.  Na prepara-

-
-

-
-
-
 

são in

 11 - imposto de renda e contribuição social diferi-
 18 - 

-
va n 5. 

-

-
-

ção inicial é reconhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados em 
-

tadas para 2018 não estão reapresentadas - ou seja, são apresentadas, 
-
-
-
-

Nota
 29.966 21.082  32.338 24.801 

 Fornecedores   1.604   411   1.673   466 
  15   5.479   4.427   5.492   4.502 

 Obrigações trabalhistas e sociais   16  11.102   8.876  11.613   9.412 
  1.170   988   1.512   1.303 

  11  -  -   1.187   412 
 Faturamento antecipado   17   4.429   4.476   4.857   6.781 
 Contas a pagar   532   260   216   281 

  340   1.340   340 
 Provisões   18   4.310   1.304   4.448   1.304 

  9.085 11.930   8.054 11.960 
 -  -  -  30 

  15  7.528 11.244  7.528 11.244 
  19  33  33  33  33 

 Outros passivos não circulantes  1.031  -  -  - 
 493  653  493  653 

37.894 0.332  40.708 33.443 
 Capital social   20  24.798 24.191  24.798 24.191 
 Ações em Tesouraria  (55)  -  (55)  - 

  20  12.194   4.978  12.194   4.978 
 Ajuste de avaliação patrimonial   20   957   1.163   957   1.163 

  aos acionistas controladores
  

37.894 
  

30.332  37.894 
  

30.332 
 -  -   2.814  3.111 

 76.945 63.344  81.100 70.204 

Balanços patrimoniais
Nota 

 48.098 34.640 56.355 47.298 
  7   575   1.869   3.994   4.421 
  8  20.307 10.425 21.806 16.048 

 Contas a receber de clientes   9  18.133 17.075 20.903 20.893 
 Impostos a recuperar   3.847   3.347   4.285   3.893 

  2.393   254   2.393   254 
 -  -  48  77 

 Despesas antecipadas   2.801   1.651   2.873   1.686 
 Outras contas a receber   42   19   53   26 

 26.737 24.507 20.986 18.601 
 -   12  -   12 

10/21   619   3.716   2.232   3.782 
  11   1.477   455   1.477   455 

 Outras contas a receber   14   14   50   56 
  2.110   4.197   3.759   4.305 

  12  20.360 19.683 10.614 10.317 
 Imobilizado   13   5.492   3.872   5.728   4.177 

  14   885   952   4.644   4.107 
- - (3.759) -

 76.945 63.344 81.100 70.204 

Nota
      22  119.226   93.722   143.245 114.284 

 Custo dos serviços prestados   23 (94.259) (74.397) (105.662) (90.306)
  24.967   19.325   37.583   23.978 

 Despesas gerais 
  24 

 
(22.547)

 
(21.367)  (27.637) (24.116)

  12   5.180   1.606  -  - 
 Provisão para redução ao valor 
  recuperável de contas a receber  (217)  -  (217)  - 
 Outras receitas 
  (despesas) operacionais   1.974   496   974   496 

  9.357   60   10.703   358 
  25   2.025   1.042   2.117   1.131 
  25  (2.440)  (1.554)  (2.533)  (1.506)

 (415)  (512)  (416)  (375)
  8.942  (452)   10.287  (17)

  11  (306)  -  (1.651)  (435)
  11   1.022  (1.101)   1.022  (1.101)

  9.658  (1.553)   9.658  (1.553)

  9.658  (1.553)
  1.629  - 

9.658 (1.553) 9.658 (1.553)
 Ajustes acumulados de conversão (206)  294 (206)  294 

9.452 (1.259) 9.452 (1.259)

7.823 (1.259)
1.629  - 

Capital social patrimonial
não controlaCapital social 

tal social
Ações em 
tesoraria ações Total

  25.423  (3.210)  22.213  -   69   496   6.315   869  -   29.962  -   29.962 
  Capital social de não controladores - - - - - - - - - -  3.112   3.112 

 -  -  -  -  -  -  -  -  (1.553)  (1.553)  -  (1.553)
 Ajuste acumulado conversão  -  -  -  -  -  -  -   294  -   294  -   294 
 Subscrição de Capital  -   869   869  -  -  -  -  -  -   869  -   869 

 -  -  -  -  -  -  -  -  (340)  (340)  -  (340)
 -  -  -  -  -  -  (1.893)  -   1.893  -  -  - 

 Outros  -  -  -  -  -  -  (85)  -  -  (85)  -  (85)
 -  -  -  -   76  -  -  -  -   76  -   76 

 Aumento de capital   850  -   850  -  -  -  -  -  -   850  -   850 
  259  -   259  -  -  -  -  -  -   259  -   259 

  26.532  (2.341)  24.191  -   145   496   4.336   1.163  -   30.331   3.112   33.443 
 Aporte de capital em controlada  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Perda por Distribuição Desproporcional  -  -  -  -  -  -  -  -  (1.703)  (1.702)  (1.927)  (3.629)

 -  -  -  -  -  -  -  -   9.658   9.658   1.629   11.287 
 Ajuste acumulado conversão  -  -  -  -  -  -  -  (206)  -  (206)  -  (206)

 -  -  -  -  -   483   6.473  -  (6.955)  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  (1.000)  (1.000)  -  (1.000)

 -  -  (55)  -  -  -  -  -  (55)  -  (55)
 -   29   29  -  -  -  -  -  -   29  -   29 

 (95)  -  (95)  -   261  -  -  -  -   166  -   166 
 Integralização de capital  -   673   673  -  -  -  -  -  -   673  -   673 

  28  (28)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  26.465  (1.667)  24.798  (55)   406   979   10.809   957  (0)   37.894   2.814   40.708 

operacionais
  9.658 (1.553)  9.658 (1.553)

 Ajustes por:
 3.070   1.947  3.176   2.044 
 1.224   1.171  1.207   1.195 

 (5.180) (1.606)  -  - 
 (1.022)   1.101  (1.022)   1.101 

 306  -  1.651   412 
  Provisão para redução ao valor 
   recuperável de contas a receber  448  -  448  - 

 (231) -  (231) -
 -  (10)  -  (10)

  Provisões  3.006   1.304  3.144   1.078 
  Pagamento baseado em ações  261  (9)  261  (9)

 (776) -  (776) -
  10.764   2.346  17.516   4.258 

  Contas a receber de clientes  (1.275) (1.658)  (227)   1.441 
  Impostos a recuperar  (2.639)   241  (392)   1.162 
  Despesas antecipadas  (1.150)  (189)  (1.187)  (182)
  Outras contas a receber  (23)   84  (21)   1.457 

 12  -  41   31 
 Aumento (redução) nos passivos
  Fornecedores  1.193  (264)  1.207  (302)
  Obrigações trabalhistas e sociais  2.226   432  2.201  (132)

 182   19  116  (186)
  Faturamento antecipado  (47)  (806) (1.924)   658 

 (160)   653  (160)   653 
- (4.533) - (4.707)

  Outras contas a pagar  1.303  (2)  (65)   95 

operacionais  10.386 
 

(3.677)  17.105   4.247 
 Juros pagos  (1.212) (1.167) (1.212) (1.167)

 -  -  (570)  (271)

  9.174 
 

(4.844)  15.323   2.809 

 (9.882)   834 (5.758) (4.175)
 -  (173)  -   24 

relacionadas  -  (672)  - 
 

(1.311)
 (1.309) (1.309) (1.309)  (838)

 16   30  20   30 
 (124)  (653)  (210)  (648)

(11.299)
 

(1.436)  (7.257)
 

(6.918)

 -   8.530  -   8.530 
 (5.951) (1.550) (5.996) (1.550)

 Partes relacionadas  (461)  -  216  - 
 Aumento de capital  673   1.128 673   1.128 
 Dividendos  recebidos  6.625  -  -  - 
 Dividendos pagos  -  - (3.331)  - 
 Compra ações em Tesouraria  (55)  -  (55)  - 

  831   8.108  (8.493)   8.108 

 (1.294)   1.828  (427)   3.999 

  1.869   41   4.421   423 
  575   1.869   3.994   4.421 

 (1.294)   1.828  (427)   3.998 

 Itens não caixa:
 - (6.176)  (1.807) (6.176) 

 -  -  - 
 -  -  5.765  - 

Aumento de capital por integralização
 -  850  -  850 

Adição de imobilizado - 
 (2.419)  -  (2.419)  - 

Adição de arrendamentos - 
 (2.995)  -  (2.995)  - 

 Anteriormente, a Companhia e 

um arrendamento conforme ICPC03 Aspectos Complementares das ope-
-

do era mensurado pelo montante igual ou inferior entre o valor justo e o 
-

-
cionais e não eram reconhecidos no balanço patrimonial. A Companhia 
agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na 

é um contrato é ou contém 
um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de 

-
traprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar 

-
-
-

-

operação. (i) Impacto na transição O impacto na trasição está descrito a 
baixo 

1.245 
1.240 

6. -
-
-

-

-

-

cia patrimonial

custo e demais gastos com a transação, em seu primeiro momento. Os 

-
troladas. Saldos e transações 

-
ceiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com 

 são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação da Companhia e 

da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas 

valor recuperável. O Grupo elegeu 

-

-

e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangei-

câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras re-
sultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. As 

-

às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de 
moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação 
são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em 

não for uma controlada integral, a parcela correspondente da diferença 
c. Caixa e es

das obrigações de curto prazo. A Companhia e 
suas subsidiárias estão envolvidas na prestação de serviços de tecno-

e suas subsidiárias reconhecem a receita com a prestação de serviços 

-

a Companhia cumpre com a sua obrigação de performance pela entre-

Obrigações de 

não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço rela-
cionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser 

de pagar esses valores em função dos serviços passado prestado pelos 

O valor justo na data de outorga dos acordos de 
pagamento baseado em ações concedidos a empregados é reconhecido 
em despesa de pessoal com o correspondente aumento no patrimônio 

-
f. Receitas Financeiras e Despesas Financei

ras 

por atraso e despesas bancárias, conforme demonstrado no resultado 

O imposto de renda e a contribui-

-

30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social 
compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto cor-
rente e o imposto diferid

-
gentes. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro  

os decretadas ou 
-

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 

-
rido não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: no re-

-
-

-
rido não é reconhecido para diferenças temporárias tributáveis resultan-
tes no reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado 

às
-
-

-

imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 

de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de rela-

-
-

mitada a 30% dos lucros anuais tributáveis, foram reconhecidos em fun-
-

Itens do imobilizado são men-

depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (im-
pairment -

-
panhia e suas subsidiárias inclui o custo de materiais e mão de obra dire-

-

pela Administração, os custos de desmontagem e de restauração do local 
-
-

tes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes 
principais) do imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do 
imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos 

-

pela Companhia e suas subsidiárias. Depreciação A depreciação é calcu-

-
nhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vi-

-
 A Companhia e suas 

-
xas de depreciação. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valo-

contábeis. O ágio é mensurado ao custo, 
deduzindo as perdas acumuladas por redução do valor recuperável  

-
perável. Os gastos, incluindo o ágio gerado in-
ternamente  e marcas e patentes, são reconhecidos como resultado 

incorporaram. A 

-
á

A Compa-
nhia não efetua operações com instrumentos financeiros derivativos 
com o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos inerentes à sua operação. 

A Companhia e suas subsidiá-
rias registram o contas a receber e os demais
sua emissão.
partes nas disposições contratuais do instrumento. 

-

até a data de vencimento. 
-
-

-
-
-
-

é mantido dentro de um 

receber fluxos de caixa contratuais; e 
-
-

é mantido dentro 

financeiros; e 

-
-

ção, a Companhia e subsidiárias podem optar irrevogavelmente por 

reconhecimento inicial, a Companhia e subsidiárias podem designar de 
-

-

-
nhecimento também é reconhecida no resultado. 
to 

a Companhia e subsidiárias nem transferem nem mantém substancial-

-

-

-

-

no resultado. 

-
galmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de li-

simultaneamente. impair-
ment -

impair-
ment -

-

-
nanceiros. Mensuração das perdas de crédito esperadas A Companhia e 
subsidiárias mensuram a provisão de perda em um montante igual à 
perda para crédito esperada para vida inteira, exceto para os itens descri-

-

-

-

-

-

-

517 em 2019. 

imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data 

caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. Para testes de 
-

-
vo ou unidade geradora de caixa é o 

maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao 
-

tados aos seus valores presentes por meio da taxa de desconto antes de 
-

perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil 

valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas 

-
-

vesse sido reconhecida. 
função de eventos passados, se A Companhia e suas subsidiáriassubsi-

-

-
-

nanceira. A Companhia e subsidiárias adotaram o 

-
-

-

Companhia e suas subsidiáriassubsidiárias não adotaram essas altera-

adotar estas normas de forma antecipada. As seguintes normas altera-
-

-
nunciamentos vigentes correspondentes a

 
Descrição  

 575 1.869 577 1.872
 - - 3.417 2.549

  

-

Companhia e suas subsidiárias e riscos de crédito estão demonstrados na 
26. Aplicações Financeiras

 
Descrição  

 - 258 - 258
 - - 1.499 5.623
 20.307 10.167 20.307 10.167

  

 taxas de 99,4% da taxa de juros 

mento, uma escala 

de impostos foi de 4,76% (5,77% com impostos) A análise da exposição 
da Companhia e subsidiárias e riscos de crédito estão demonstrados na 

por isso encontra-se no curto prazo. 
Clientes  
Descrição  
Serviços prestados e não faturados 10.631 8.048 11.184 11.034

7.746 9.327 7.746 9.027
Provisão para redução ao valor 
recuperável (517) (300) (517) -
Contas a receber de partes 
relacionadas 273 - - -
Contas a receber no exterior - - 2.490 832

recuperável em 2019 e 2018:  
Descrição  
Saldo inicial 300 209 300 209

(231) - (231) -
Provisão 448 91 448 91

idade de vencimento (aging list), em 31/12/2019 e 2018: 
 

Descrição  
A vencer  6.895 7.294 8.504 8.062

 462 1.545 912 1.603
 2 123 2 129
 12 40 12 40
 - - - -
 131 25 289 25

Total  

2019. A análise da exposição da Companhia e subsidiárias e riscos de 

com 2018:  
Descrição  
Até 30 dias  7.528 4.282 7.836 6.006

 2.043 2.256 2.087 2.483
 482 824 482 893
 846 872 846 1.258
 314 98 515 679
 

(-) ISS  (584) (284) (584) (285)

suporte a operação é de aproximadamente 40 dias. 
 

Descrição  
Adianta Pagamentos S.A (a) (c)  - 9 - 9

 - 1.234 1.418 1.234
 - 672 806 672
 - 1.000 - 1.000

- 643 - 643
Inmetrics Chile S.p.A. (b) (nota 10)  619 158 8 224

 
 

-
-

à

-
des são jovens, recém criadas, com alto potencial de crescimento mas 
com um alto grau de incerteza. Todas estas operações de mútuos foram 

-

vencimento, a Companhia tem a opção de receber o valor emprestado 
é

-

da seguinte maneira: - Adianta - foi exercido em novembro de 2018 a 
-

-

o antecipada-
mente em março de 2020. (c) No ano de 2019 os valores de mútuo da 

-
-

-

 

 

Ini
cial 

ção 
Cam

Transfe

para 
Baixa 

Re

men
to mos

Final 

Adianta Paga-
 mentos S.A (a)

 
9 - - (9) - - -

884 192 (1.076) - - - -
350 - (350) - - - -

Gupy Tec, em 
 

672 140 (812) - - - -
Contadorx T.I 

 
1.000 - (1.000) - - - -

643 164 (807) - - - -
Inmetrics Chile 
 S.p.A. (b) (nota 10) 158 - - - (158) 619 619
Total  

-

ões

 

combinadas e das despesas de imposto de renda e contribuição social 
é demonstrada como segue: 
 

  
8.942 (452) 10.287 (17)
3.040 (154) 3.498 (6)

 (2.324) (947) (2.324) (947)
Outros ajustes - Inmetrics Chile - - (615) (583)

- (1.187) -
 

Correntes  
 

(a) Os valores de ajustes da apuração do imposto de renda da Inmetrics 

Provisões   (1.022) 
    1.761 
    1.316 

Outros        269 
     2.324 

-

-

-
ção na compensação das diferenças temporárias com 

base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas 

portanto sofrer alterações. O imposto de renda e a contribuição social 
 

Descrição  
 33 33

3.598 503
Provisão para pagamento de comissões - 245
Outras provisões  712 556

 
Imposto de renda diferido (25%)  1.086 334
Contribuição social diferido (9%)  391 121
  455

 
 455

Adições pelas diferenças temporárias 1.465 443

diferenças temporárias (443) (1.544)

 455

 
Descrição   
Inmetrics Chile S.p.A. 5.703 9.357 - -

- 1.433 1.707 1.433
-   -   802 -

Neon Payments -   -   4.240 4.240
Solvix 837 837 837 837

56 56 56 56

 rentabilidade futura 3.599 3.120 - 3.000
10.165 4.880 2.972 751

aporte de capital para c  Para melhor en-
tendimento das operações, recomenda-se retornar ao item 1) informa-

 

-
metrics Chile S.p.A.. Desse modo, a Companhia exerce controle indireto 
da Inmetrics Colômbia S

-

-

-
ão foi efetuada provisão para 

-

dança societária, mudando 

de 22,03% no capital social, no montante de 54.553 ações. 
Descrição  
Ágio Solvix 837 837
Ágio 56 56
Ágio 3.599 3.120

-
-

-
-
-

de recuperabilidade do saldo do ágio. O processo de determinação do 

e taxas de desconto. As premissas sobre projeções de crescimento dos 
-

nhia, bem como em dados comparáveis de mercado e representam a 

-

-
to ao teste anual de “impairment

Descrição  
 

Saldo inicial 9.357 7.541
Distribuição de dividendos (2.447) -
Impostos sobre dividendos (300) -

(701)  1.606
Outros ajutes -  (84)

(206)  294
 

Descrição  
 

5.765 8.000
(480) (3.120)

Distribuição de dividendos (4.178) -
5.881 -

Perda na distribuição de dividendos não 
proporcional   (1.703) -

Informações contábeis das controladas
   

Descrição  
7.901 13.091

Total do passivo 2.341 3.734
5.560 9.357
(701) 1.606

100,00% 100,00%

Descrição
1.522 1.242

Total do passivo 193 182
1.329 1.060

192 283
100,00% 100,00%

   
Descrição  

14.192 8.000
Total do passivo 1.213 -

12.979 8.000
7.509 -

78,32% 61,00%

Itens
ciação 
% a.a.  

Depre
ciação 

  
20 5.527 (3.007) 2.520 2.290
10 1.010 (555) 455 548
20 2.350 (1.276) 1.074 1.034

de uso 20 3.015 (1.572) 1.444 -
  

Itens
ciação 
% a.a.  

Depre
ciação 

  
20 5.960 (3.277) 2.683 2.502
10 1.179 (651) 528 641
20 2.350 (1.276) 1.074 1.034

de uso 20 3.015 (1.572) 1.443 -
 

mentos 

sílios

Benfei Terceiros /

Total
Saldo em 31/12/2018 4.605 1.003 2.272 - 7.880

- - - 1.245 1.245
Adições 1.222 7 78 2.093 3.399

(300) - - (323) (623)
Saldo em 31/12/2019 5.527 1.010 2.350 3.015 11.902
Depreciação     
Saldo em 31/12/2018 (2.315) (455) (1.238) - (4.008)

(976) (100) (38) (1.895) (3.008)
284 - - 323 607

    

455

mentos 

sílios

Benfei

Total
Saldo em 31/12/2018 5.035 1.175 2.272 - 8.482

- - - 1.245 1.245
Adições 1.225 6 78 2.093 3.402

(300) (2) - (323) (625)
Saldo em 31/12/2019 5.960 1.179 2.350 3.015 12.504
Depreciação
Saldo em 31/12/2018 (2.533) (534) (1.238) - (4.305)

(1.026) (117) (38) (1.895) (3.076)
282 - - 323 605

Saldo em 31/12/2019 (3.277) (651) (1.276) (1.572) (6.776)

 
Descrição  

885 952 1.045 974
Ágio (a) - - 3.599 3.120

4.644

O valor do ágio apresentado refere-se ao ágio do investimento na 
 

  
Descrição     

 10.872 15.035 10.872 15.035
 1.625 2.901 1.625 2.901

Financiamentos (c)  -  74 13 148
Arrendamentos (d) 1.814 - 1.814 -
(-) Juros a serem apropriados  (1.304)  (2.339)  (1.304)  (2.339)
     

    
    

-

o dia 31/12/2019 a Companhia recebeu o valor integralmente para 

-

-

estabelecem o atendimento a determinadas disposições aplicáveis aos 

cumpridos em sua totalidade. 

-
cial de Financiamento Industrial 

de juros de longo prazo) ao ano. Os vencimentos são mensais acrescidos 
dos juros. 
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Diretor Presidente
Diretor Financeiro

Diretoria

de longo prazo, por ano de vencimento, é a seguinte:
Descrição  
2021  4.310
2022  3.218
  

Descrição  
2020  4.338
2021  3.689
2022  3.217
  

 
 

-  8.530
1.240 -

Contratação de arrendamentos 2.035 -
Pagamento de principal (5.951)  (1.550)
Pagamento de juros (1.212)  (1.167)
Juros 1.224 1.171

 

 
 

-  8.530
1.240 -

Contratação de arrendamentos 2.035 -
Pagamento de principal (5.996)  (1.550)
Pagamento de juros (1.212)  (1.167)
Juros incorridos 1.207 1.195

 

 As obrigações trabalhista e sociais 
estão compostas da seguinte forma:

  
Descrição     
Provisão de férias  7.054 5.607 7.428 6.057

 3.094 2.224 3.149 2.262
Outras  954 1.045 1.036 1.093
     

fato prestado o serviço. Desta forma, serão prestados e reconhecidos 

Descrição  
 
 

 Provisões adicionais 149 149
  Consumo/pagamento (137) (137)

 
 Provisões adicionais 24 24
  Consumo/pagamento (24) (24)

 
 Provisões adicionais 3.598 3.598
  Consumo/pagamento (503) (503)

 
 Provisões adicionais 539 539
  Consumo/pagamento (395) (395)

 
 Provisões adicionais - 138
  Consumo/pagamento (245) (245)

 
 Provisões adicionais 4.310 4.448
  Consumo/pagamento (1.304) (1.304)

Descrição  
 

  Provisões adicionais 137 137
  Consumo/pagamento (167) (167)

 -  - 
 

 

  Provisões adicionais 24 24
 

 

  Provisões adicionais 503 503
  Consumo/pagamento (3.540) (3.606)

 - (226)
 

 

  Provisões adicionais 395 395
  Consumo/pagamento (521) (521)

 -  - 
 

 

  Provisões adicionais 245 245
  Consumo/pagamento (304) (413)

 -  - 
 

 

  Provisões adicionais 1.304 1.304
  Consumo/pagamento - (4.707)

 (4.532) (226)
 

-
tras empresas, cujo docum

-

tenha sido recebido. 

se as horas adicionais trabalhadas pelos colaboradores. Acumula-se as 
-

mente pago. 
do reconhecimento da receita conforme pol

-
A 

Companhia e suas subsidiárias são parte em ações judiciais e processos 

assuntos. Os processos cuja probabilidade de perda é 

maiores relevância referem-se a discussão na cobrança de diferencial de 

a discussão judicial. 
Descrição   Total

  
Novos processos   -   - 

 (10) (10)
 

Descrição Total

Novos processos - -
- -

 

  O capital social, totalmente 

-
vas e sem valor nominal e (ii) 345.870 ações preferenciais, nominativas 
e sem valor nominal, sendo (a) 4.444 ações preferenciais classe A, (b) 
319. 22.367 ações preferenciais 
classe. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais da Companhia. Cada ação preferencial (classe A, 

comparecer nas Assembleias Gerais da Companhia, não tendo referi-

em pauta nas Assembleias Gerais. As ações preferenciais classe A são 
-

das novas Ações Classe até o limite de 85.225 ações preferenciais classe 

Conselho de Administração. As ações preferenciais classe A não terão 
direito de voto e terão como vantagens a prioridade no reembolso de 

-

alocadas aos empregados e administradores da Companhia, conforme 

direito de voto e terão como vantagens: (i) a prioridade no reembolso 

conversão em ações ordinárias, na proporção de 1 ação preferencial clas-

preferenciais classe C não terão direito de voto e terão como vantagens: 
(i) a prioridade no reembolso do -

-
rias, na proporção de 1 ação preferencial classe C para 1 ação ordinária, 
exceto se houver Oferta Pública Inicial ou se houver mudança de con-

integralizar, se existente, seja integralmente integralizado previamente à 
conversão.  Cada ação ordinária dará direito a 1 voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. Cada ação preferencial (Classe 

alocadas aos empregados e administradores da Companhia, conforme 
instrumento espec

-

bilidade de conversão 

-

-

1 ação preferencial classe C para 1 ação ordinária, exceto se houver Ofer-
-

seja totalmente integralizado previamente à conversão. 

 6.404, de 15 de dezembro de 
-

excederá 20% do capital social, (ii) 25% para a distribuição aos acionistas, 

em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral Ordinária será 

Descrição  
9.658 (1.553)
(483)  -

(6.473) -
(1.000)  (340)

Percentual de dividendos   
1.000 340

Total de dividendos distribuídos e JCP 1.000 340
% de dividendos 10% (22%)

ações preferenciais classe A, realizado por meio da opção de compra 
-

critas e integralizadas. Também, houve a emissão de 33.438 ações 

 A Companhia e suas 

 A administração desses instrumentos é efetuada por meio de 

rentabilidade e segurança. A Companhia e suas subsidiárias não efetuam 

suas expansões. A Companhia e suas subsidiárias não reconhece

uadro, pois as 
operações da Inmetrics Chile e Inmetrics Colombia são 

totalidade na moeda local.

Operação   Risco    
      5% 10% 15%

 do Chile  5.560  
Desvalorização
 Peso Chileno       

       

Operação   Risco    
      5% 10% 15%

 do Chile  9.357  
Desvalorização
 Peso Chileno    

       

a Companhia e suas subsidiárias, caso um clientes ou contraparte em 

ão

de concentração e relevância dos valores em relação ao faturamento. 

A abordagem da Companhia e suas subsidiárias no gerenciamento do 

condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Companhia e suas subsidiárias. 
A Companhia e suas subsidiárias trabalham alinhando a disponibilidade 
e a geração de caixa de modo a cumprir suas obrigações nos prazos 
acordados. A seguir são apresentadas as maturidades contratuais de 

 

caixa não 
ano anos anos

575 575 - -
20.307 20.307 - -

Contas a receber de clientes 18.133 18.133 - -
892 892 -

Fornecedores (1.604) (1.604) - -
(13.007) (5.479) (4.311) (3.218)

Contas a pagar (532) (532) - -

caixa não 
ano anos anos

1.869 1.869 - -
10.425 10.425 - -

Contas a receber de clientes 17.075 17.075 - -
3.716 - 3.716 -

Fornecedores (411) (411) - -
(15.671) (4.427) (4.338) (6.906)

Contas a pagar (260) (260) - -

caixa não 
ano anos anos

3.994 3.994 - -
21.806 21.806 - -

Contas a receber de clientes 20.903 20.903 - -
2.232 - - 2.232

Fornecedores (1.673) (1.673) - -
(13.020) (5.492) (4.311) (3.217)

Contas a pagar (216) (216) - -

caixa não 
ano anos anos

4.421 4.421 - -
16.048 16.048 - -

Contas a receber de clientes 20.893 20.893 - -
3.782 - 3.782 -

Passivos
Fornecedores (466) (466) - -

(15.746) (4.502) (4.337) (6.907)
Contas a pagar (281) (281) - -
Posição líquida 28.651 36.113 (555) (6907)

a risco cambial do Grupo, conforme reportado à Administração está 
apresentado abaixo:

-
graliz
disponibilizado em 2017. A administração designou o crédito de Juros 

reinterar a posição da Companhia em não se descapitalizar, priorizando 

-
-

são de 3.066 novas ações preferencias classe A referentes ao plano de 

no Passivo até o momento. No ano de 2019 não houve a outorga de 

e determinado 

2020 556
2021 556
2022 555
Total a Integralizar 1.667

-

em tesouraria. 

3.100. 
 A administração da Companhia submeterá a aprovação das 

-

 
  

Descrição   
 892 3.716 2.232 3.782
 - - - -
 892 3.716 2.232 3.782

o reconhecimento de uma receita operacional pela Inmetrics contra a 

 
Durante o ano de 2019 a remuneração do pessoal chave da 

 Abaixo apresentamos a conciliação entre a 
demonstração

  
Descrição     

serviços  133.079  104.565 146.370  125.127

 -  - 11.134  -
Impostos sobre serviços (PIS, 
 COFINS e ISS)  (7.864)  (6.138) (8.271)  (6.138)
INSS desoneração  (5.989)  (4.705) (5.988)  (4.705)
     

à vista.   
Descrição     
Com pessoal  (89.498)  (72.575)  (99.773)  (87.511)

 (432)  (152)  (432)  (152)
Despesas com viagens  (245)  (486)  (599)  (854)
Serviços de terceiros (a)  (3.127)  (1.184)  (3.802)  (1.732)
Outros  (957)  -  (1.056)  (57)
     

(a) Os custos com serviços de terceiros não se referem a subcontratação 
de mão de obra, mas referem-se principalmente a serviços de contratação 

prestação de serviço. Despesas Gerais 
  

Descrição     
Despesas com pessoal  (9.451)  (6.880)  (11.373)  (8.143)

 (3.186)  (1.947)  (3.299)  (2.044)
 (582)  (710)  (582)  (710)

Comissão  (245)  (948)  (245)  (1.166)
Despesas com serviços 
 de terceiros  (6.970)  (8.196)  (9.359)  (8.635)
Despesas com locações 

 (924)  (1.759)  (1.464)  (2.336)
Telefonia e material e consumo (667)  (678)  (756)  (798)
Outras  (638)  (249)  (682)  (284)
     

  
Descrição     

 
Juros e multas  (1.536) (1.249) (1.613) (1.329)
Despesas bancárias  (22) (13) (38) (43)

(532) - (532) -
Outras  (350) (292) (350) (134)

 
 
 672 1.027 754 1.116

1.308 - 1.308 -
Outras receitas  45 15 55 15
  

 
 A Companhia possui exposição para 

-
-

-

-
-

31/12/2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 

Base para opinião 

-
-

-
-
-

-

-

-
ted. De acordo com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, pelo fato da Companhia 

-

-
 

mesmo montante. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 

Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com 

-
-
-

mentar nossa opinião com ressalva. 
A administração é responsá-

-

-
ais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 

-

tenha nenhuma alt Res

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

-
-

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-

-
-

dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-

controladas. - Avaliamos a a -

-

-

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controla-

-

e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
-

-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 

30 de junho de 2020. 

Diego Feliciano Irineu 

 
Descrição

20.307 20.307 10.425 10.425

575 575 1.869 1.869
 Contas a receber de clientes 18.133 18.133 17.075 17.075

892 892 3.716 3.716
Total

 Fornecedores 1.604 1.604 411 411
13.007 15.671 15.671

 Contas a pagar 532 532 260 260
Total

 
Descrição

21.806 21.806 16.048 16.048

3.994 3.994 4.421 4.421
 Contas a receber de clientes 20.903 20.903 20.893 20.893

2.232 2.232 3.782 3.782
Total

 Fornecedores 1.673 1.673 466 466

13.020 13.020 15.746 15.746
 Contas a pagar 216 216 281 281
Total

passivo, A Companhia e suas subsidiárias usam dados observáveis de 

inputs) 

(inputs não observáveis). O processo de mensuração do valor justo dos 

 A 
-

um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a risco de mu-

 são como segue:

(6.176) (1.807) (6.176)
Aporte de capital em 
 investida com ativos (b) (5.765) - - -
Aumento de capital com ativos (b) - - 5.765 -
Aumento de capital por integralização 

850 - 850
Adição de imobilizado - 

(2.419) - (2.419) -
Adição de arrendamentos - 

(2.995) - (2.995) -

-

ao impacto potencial do surto podem gerar impactos relevantes nas 

-

será revisada. Considerando a imprevisibilidade da evolução da pan-
demia bem como os seus impactos econômicos, neste momento, não 

-
nhia e suas subsidiárias. A Administração da Companhia e subsidiárias 
está trabalhando com ações para minimizar os impactos da pandemia 

concedidas pelo Governo para enfrentar esta crise. Até o momento, as 

-

nesta ordem estão adotando medidas à preservar as pessoas, sobre-
-

vencimento em 2022 e 2023, dessa forma a Companhia aumentou a 
sua disponibilidade de caixa no curto prazo neste momento de pan-

RESUMO. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU SONIA REGINA FERREIRA CORTES, expedido nos
autos da ação de Cumprimento de Sentença movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA I,
PROCESSO Nº 0013768-79.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora
oficial CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO EMPRESARIAL LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais
Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão judicial
eletrônico o(s) bem(ns) imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições
que se seguem: DO BEM IMÓVEL: DIREITOS DA EXECUTADA SOBRE O APARTAMENTO Nº 105,
LOCALIZADO NO 11º PAVIMENTO DA TORRE “2”, INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO DENOMINADO
RESIDENCIAL VITÓRIA “I”, situado na Avenida Ragueb Chohfi nº 960, no Parque Industrial São
Lourenço, Distrito de Itaquera, contento: área privativa coberta edificada de 49,860m²; área comum
coberta edificada de 20,385m² (onde se inclui o direito de uso de uma vaga para auto de passeio na
garagem coletiva); área total edificada de 70,245m²; área comum descoberta de 19,740m², área total
(construída + descoberta) de 89,985m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,4115%.
Cadastrado na Prefeitura Municipal, sob o nº 151.200.0116-4 (área maior), Cadastro Atual:
151.200.0414-7. MATRÍCULA 227.270 do 9º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) R.5/227.270, 06 de setembro de 2011.
Pelo Instrumento Particular mencionado na Av.3, Sonia Regina Ferreira Cortes, ALIENOU
FIDUCIARIAMENTE o imóvel, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 2-) Há débitos de IPTU, Contribuinte:
151.200.0414-7 - Exercício 2020: R$ 681,89. Há débitos de IPTU – Exercício 2015: R$ 387,68 (em dívida ativa
amigável); Exercício 2016: R$ 1.209,31 (em dívida ativa amigável); Exercício 2017: R$ R$ 753,94 (em dívida
ativa amigável); Exercício 2018: R$ 682,06 (em dívida ativa amigável); Exercício 2019: R$ 897,66, (em dívida
ativa amigável) e Exercício 2020: R$ 790,21 (conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP, aos 28/05/2020, com
valores atualizados até esta data). DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 219.936,90 (até maio/
2020). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 44.070,10 (até 16/04/2020). DAS DATAS DOS LEILÕES: · O 1º Leilão
começará em 13/07/2020, às 14h15min e terminará em 16/07/2020, às 14h15min. O 2º Leilão começará
em 16/07/2020, às 14h15min01s e terminará em 06/08/2020, às 14h15min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA:
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou
aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% (setenta por cento) do valor da avaliação, atualizado
pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-
se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo
todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas
para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o início da primeira
etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que
não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto
a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição
da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que
estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e a apresentação desta não suspende o leilão. (Art.
891, Par. único e Art. 895, §§ 1º, 2º, §§ 6º, 7º e 8º ambos do CPC). DO PAGAMENTO: O preço do bem
arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial no sítio: www.tjsp.jus.br (clicar em
portal de custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização
do leilão. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso
no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão e
Apoio Empresarial Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884,
Par. único do CPC). Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), eventual cônjuge, se casada for, eventual(is) herdeiro(s),
sucessor(es), ocupante(s) do imóvel, a credora fiduciária e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Não há recursos pendestes de julgamento.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2020. Edit al completo e demais condições no sítio:
www.leilaoinvestment.com.br.

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
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EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1006430-17.2015.8.26.0004 Classe: Assunto: Execução de
Título Extrajudicial - Locação de Móvel Exequente: Dicap Participações Ltda - ME Executado: Tonica de
Comunicação e Propaganda Ltda. e outros EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1006430-17.2015.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cláudia Bedotti, na forma da Lei, etc. Faz saber a TONICA DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA (CNPJ/MF nº 00.517.032/0001-69) na pessoa de seus sócios e
também ao Sr. CIBAR ANASTACIO CACERES RUIZ (RNE n.º W-302.557-Y e CPF/MF n.º 008.390.938-
96) e sua mulher GIANA SENA CÁCERES (RG n.º 15.321.199-4 (SSP/SP) e CPF/MF n.º 104.541.488-36),
que DICAP PARTICIPAÇÕES LTDA lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a fl. 191
foi deferida a conversão do arresto em penhora realizado sobre 100% (cem por cento) pertencente aos co-
executados, Sr. Cibar Anastácio Caceres Ruiz e Sra. Giana Sena Caceres, acima qualificados, referente ao
seguinte bem imóvel: um terreno à Rua Laiana, lote 36 da quadra 08, bairro Boaçava, no 14º Subdistrito Lapa,
medindo 15m de frente, por 40,42m da frente aos fundos no lado direito visto da rua, 40m no lado esquerdo,
tendo nos fundos 14,50m, com a área de 593m², confrontando no lado direito com o lote 35, no lado esquerdo
com o lote 37 e nos fundos com o lote 09. O referido imóvel encontra-se matriculado perante o 10º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo SP sob o nº 41187. E, estando os executados em lugar ignorado, foi deferida
a sua intimação da conversão do arresto em penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os
30 dias supra, ofereçam impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito
em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, aos 26 de junho de 2020. 07 e 08/07

PEDRO PAULO SILVA FARAH, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (30/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE REINALDO WADY FARAH E DE ARABELLA LUZ DA SILVA FARAH. CAROLINE
DE ARAUJO BICHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (06/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ODEMIRO ANUNCIAÇÃO PIRES BICHEIRO E DE TANNIA MARIA VIANA DE ARAUJO BICHEIRO.

PEDRO HENRIQUE LOPES CARNEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO
EM UNAÍ, MG NO DIA (09/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FELÍCIO ADJUTO MARTINS CARNEIRO E DE EMI LOPES SIQUEIRA CARNEIRO. JESSICA RAMOS
FIEL DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
MÉDICA, NASCIDA EM BRASÍLIA, DF NO DIA (10/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE WILSON FIEL DOS SANTOS E DE NÁDIA REGINA RAMOS CARDOSO DOS
SANTOS.

DIOGO MATOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROGRAMADOR, NASCIDO EM
BAEPENDI, MG NO DIA (01/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCIO FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA ROSANA PEREIRA DA SILVA. JULIANA
CARVALHO RODRIGUES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO HISTORIADORA, NASCIDA EM
SILVIANÓPOLIS, MG NO DIA (28/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E DE MÔNICA ÁVILA DE CARVALHO.

LUCAS RADICCHI DELL’ISOLA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO
EM BELO HORIZONTE, MG NO DIA (18/05/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO BAPTISTA DELL’ISOLA E DE LUCIANA RADICCHI DE OLIVEIRA DELL’ISOLA.
RENATA LOPES DIAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE VENDAS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DIMAS DUILIO DIAS E DE ANTONIA MARIA LOPES DIAS.

DANILO MANSANO BARIONI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO JUIZ DE DIREITO, NASCIDO
EM LUTÉCIA, SP NO DIA (16/07/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO CAETANO DO SUL, SP,
FILHO DE WALTER BARIONI FILHO E DE SANDRA HELENA MANSANO BARIONI. RAQUEL DUARTE
DE SOUZA LODUCA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESCREVENTE JUDICIÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE PASCHOAL  LODUCA E DE MEIRE APARECIDA  DE SOUZA.

LUÍS FERNANDO HARUNA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ HARUNA E DE JULIA HARUNA. FERNANDA TÉLES NUNES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO MATEMÁTICA, NASCIDA EM OURO FINO, MG NO DIA  (07/05/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS
REZENDE NUNES E DE NILCE DE OLIVEIRA TÉLES NUNES.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0007626-66.2020.8.26.0100A MM. Juíza
de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Paula Velloso Rodrigues
Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TCA TRANSPORTES COLETIVOS APARECIDA LTDA, CNPJ
02.780.344/0001-96, na pessoa de seu representante legal, ROMERO TEIXEIRA PINTO, RG 1343286, CPF
115.667.011-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO
ROYAL DE INVESTIMENTO S/A - MASSA FALIDA, objetivando ao recebimento da quantia de R$ 2.206.285,02,
atualizado até (fevereiro/2020), representado pelos contratos de aberturas de crédito fixo FINAME/BNDES,
firmados entre as partes e não honrados. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em, em 15
(quinze) dias providencie o pagamento supra, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, sob
pena de incidência de multa de 10%, bem como o pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de
cumprimento de sentença, no mesmo percentual (10%), nos termos do artigo 523, caput e §1º, do CPC.
Restará cientificados, ainda, de que o prazo para impugnação, de 15 dias, passará a fluir a partir do primeiro
dia útil subsequente ao vencimento do prazo para pagamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. 07 e 08/07



SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 
CNPJ/MF nº 72.145.931/0001-99 - NIRE 35.300.194.039 

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Realizada em 17 de Fevereiro de 2020 
1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020 às 10:00h, na sede social 
da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01451-000. 2. Mesa: 
Presidente - Angelo Colombo Querci Filho; e Secretária - Beatriz de Moura Campos Mello Almada. 
3. Convocação e Presença: Dispensada a convocação considerando a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(i) recebimento da renúncia do Sr. Luciano Calabró Calheiros, Diretor Presidente da Companhia; 
(ii) recebimento de renúncia do Sr. Emanuel David Baltis, Diretor Executivo da Companhia; 
(iii) eleição do Diretor Presidente da Companhia; e (iv) redesignação das funções a serem ocupadas 
pelos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião pelo Presidente e, 
após a discussão das matérias da ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade de votos e sem 
restrições: (i) O recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Luciano Calabró Calheiros, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.883.292-5 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 168.733.758-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 7º andar, Jardim 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 01451-000, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, encontrando-se 
a carta de renúncia devidamente arquivada na sede da Companhia. A Companhia neste ato outorga 
ao membro renunciante a mais completa, geral e irrevogável quitação, em relação a qualquer 
obrigação e/ou valor devido durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo na Diretoria da 
Companhia; (ii) O recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Emanuel David Baltis, suíço, 
divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RNE V224150K, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 217.058.438-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de  
São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 7º andar, Jardim Paulista,  
São Paulo/SP, CEP 01451-000, do cargo de Diretor Executivo, encontrando-se a carta de renúncia 
devidamente arquivada na sede da Companhia. A Companhia neste ato outorga ao membro 
renunciante a mais completa, geral e irrevogável quitação, em relação a qualquer obrigação e/ou 
valor devido durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo na Diretoria da Companhia; 
(iii) A eleição do Sr. Angelo Colombo Querci Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 22.833.946-7/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 273.344.918-40, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 3064 - 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01451-000, para o Cargo 
de Diretor Presidente da Companhia, com o mandato até 3 de julho de 2020. (iii.a) O Diretor 
Presidente ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de 
exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, fé pública ou a propriedade, ou condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos. Ademais, o Diretor Presidente ora eleito é empossado em seu cargo 
mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas das 
Reuniões da Diretoria; (iii.b) O Diretor Presidente da Companhia declara que conduzirá a 
administração da Companhia de acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável, 
no acordo de acionistas arquivado na sede social da Companhia e no estatuto social da Companhia; 
e (iii.c) O Diretor Presidente ora eleito declara que preenche todas as condições previstas no 
Anexo II da Resolução CNSP nº 330/2015. (iv) A redesignação das funções a serem ocupadas pelos 
membros da Diretoria, conforme segue: (iv.a) Angelo Colombo Querci Filho, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.833.946-7/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 273.344.918-40, ocupará os cargos de: (1) Diretor Presidente; (2) Diretor Responsável pelas 
Relações com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (3) Diretor Responsável Técnico, 
nos termos da Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP 321/15; e (4) Diretor responsável pelo 
cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05; (iv.b) Eduardo Fabiano Alves da 
Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro e economista, portador da cédula de identidade 
RG nº 58.590.063-2 IIRGD-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 099.811.077-94, ocupará os cargos de 
(1) Diretor Responsável Administrativo Financeiro, nos termos da Circular SUSEP nº 234/03; 
e (2) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e 
procedimentos de contabilidade; (iv.c) Beatriz de Moura Campos Mello Almada, brasileira, 
casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG 18.673.084-6-SSP-SP, inscrita no  
CPF/MF sob nº 138.051.598-03, exercerá as funções de (1) Diretora responsável pelo cumprimento 
do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares Susep 234/03 e 445/12); (2) Diretora responsável pelos 
controles internos; e (3) Diretora responsável controles internos específicos para a prevenção contra 
fraudes; e (iv.d) Guilherme Perondi Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da cédula de identidade RG nº M.7.469.276 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 027.592.316-90, 
não exercerá qualquer função específica. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. 
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. Mesa: Angelo Colombo Querci Filho - Presidente, e Beatriz de 
Moura Campos Mello Almada - Secretária. Membros do Conselho de Administração presentes: 
(a) Angelo Colombo Querci Filho; (b) Ney Dias; (c) Samuel Monteiro dos Santos Junior; 
(d) David Alan Cole; e (e) Ivan Javier Gonzalez Babativa. Beatriz de Moura Campos Mello Almada - 
Secretária; Diretor Presidente eleito: Angelo Colombo Querci Filho. JUCESP nº 215.723/20-0 em 
25/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1131395-65.2018.8.26.0100. O Dr. FABIO DE SOUZA PIMENTA,
Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a DISNEP CONFECCOES LTDA (CNPJ n.º
74.564.535/0001-21) que SOUEID COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI lhe ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, objetivando Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para que seja declarada a inexistência da relação jurídica
entre Autora e Rés, bem como nulo e inexigível o valor total de R$ 27.581,63 (R$ 5.436,00 + R$ 5.435,98 +
R$ 5.658,06 + R$ 5.658,06 + R$ 5.393,53), consubstanciado no boleto indevidamente emitido pela Ré, a ser
definitivamente cancelado e baixado do sistema de cobrança da Ré e do Banco emissor, bem como todas
cominações pedidas na inicial. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02/07/2020. 07 e 08/07

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0708605-14.2012.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a APARECIDAMARIA DA SILVA ARAUJO,
portadora do RG nº 205782474 SSP/SP e do CPF/MF nº 134,939,998-10, que Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S/A, inscrito no CNPJ sob o nº 07.707.650/0001-10. Ação Busca e Apreensão, relativa ao bem:
PEUGEOT, modelo 206, ano fabricação 2002, chassi 9362A7LZ92W029919, placa DII-1493, cor PRETA e
renavam nº 0784841772, e não localizada a requerida, defere-se edital, para que no prazo de 05 dias, efetue
o pagamento, podendo em 15 dias oferecer resposta , ambos a fluir após o prazo de 20 dias supra, nos termos
do artigo 257 do NCPC. Será o presente, afixado e publicado. 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. J – 06 e 07/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS. PROCESSO Nº 0001758-91.2017.8.26.0010 O MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da
Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M.L.A MERCANTIL DE MADEIRAS LTDA, CNPJ 00.199.484/
0001-40, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença em que
figura como exequente BANCO DO BRASIL S/A, encontrando-se a empresa-executada em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para,
no prazo de 15 (quinza) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, querendo, manifestar-
se acerca do bloqueio da quantia (de R$ 3.439,80) efetuado pelo sistema Bacenjud. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
26 de maio de 2020.

REC SS Genebra Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.001.283/0001-66 – NIRE 35.300.471.687

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h20, na sede da Companhia, na Rua Genebra, nº 158, São Paulo-SP. Convocação 
e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Thiago Augusto Cordeiro; e Secretário: Fernando Hamaoui. Ordem do Dia: (a) a redução do capital social da Companhia 
por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: A Assembleia Geral, por 
unanimidade de votos: 1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Companhia, aprovou a redução 
do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 16.886.505,00, dividido em 16.886.505 ações, para 
R$ 15.636.505,00, dividido em 15.636.505 ações, sendo a redução, portanto, de R$ 1.250.000,00, mediante o cancelamento 
de 1.250.000 ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais às 
respectivas participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de Investimento em 
Participações – Multiestratégia, no montante total de R$ 1.243.750,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro no 
montante total de R$ 6.250,00. 2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a ser 
de R$ 15.636.505,00, dividido em 15.636.505 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 15.636.495 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o Artigo 5º do 
Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional é de R$ 15.636.505,00, dividido em 15.636.505 ações, das seguintes espécies e classes: 
(i) 15.636.495 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e 
sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, até o limite de R$ 19.000.000,00, mediante a 
emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de 
reforma estatutária.” 3. A Assembleia Geral determinou que a Diretoria da Companhia proceda à publicação da presente 
Ata, tornando-se efetiva a presente redução de capital apenas após decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação 
da presente Ata e seu arquivamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 30/06/2020. Assinaturas: 
Thiago Augusto Cordeiro – Presidente da Mesa Fernando Hamaoui – Secretário da Mesa.

REC SS Morumbi Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.839.396/0001-35 – NIRE 35.300.478.134

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h20, na sede da Companhia na Avenida Giovanni Geonchi, nº 5.400, São Paulo-SP. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e Secretário: Fernando Hamaoui. Ordem do Dia: (a) a redução do capital social da 
Companhia por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: A Assembleia 
Geral, por unanimidade de votos: 1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Companhia, aprovou 
a redução do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 26.584.859,00, dividido em 26.584.859 
ações, para R$ 25.934.859,00, dividido em 25.934.859 ações, sendo a redução, portanto, de R$ 650.000,00, mediante 
o cancelamento de 650.000 ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, 
proporcionais às respectivas participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de 
Investimento em Participações – Multiestratégia, no montante total de R$ 646.750,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto 
Cordeiro no montante total de R$ 3.250,00. 2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia 
passará a ser de R$ 25.934.859,00, dividido em 25.934.859 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 25.934.849 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o 
Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 25.934.859,00, dividido em 25.934.859 ações, das seguintes espé-
cies e classes: (i) 25.934.849 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, 
nominativas e sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei das 
S.A., até o limite de R$ 31.000.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, por deliberação do 
Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.” 3. A Assembleia Geral determinou que a Diretoria 
da Companhia proceda à publicação da presente Ata, tornando-se efetiva a presente redução de capital apenas após 
decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da presente Ata e seu arquivamento. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a AGE e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 
30/06/2020. Assinaturas: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente da Mesa; Fernando Hamaoui – Secretário da Mesa.

REC SS Pinheiros Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.388.711/0001-80 – NIRE 35.300.484.045

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/06/2020
Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h20, na sede da Companhia, na Avenida Pedroso de Morais, nº 613, São 
Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e Secretário: Fernando Hamaoui. Ordem do Dia: (a) a redução 
do capital social da Companhia por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. 
Deliberações: A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: 1. Por considerar o capital excessivo em relação às ati-
vidades da Companhia, aprovou a redução do capital social, de R$ 13.206.400,00, dividido em 13.206.400 ações, para 
R$ 12.406.400,00, dividido em 12.406.400 ações, sendo a redução, portanto, deR$800.000,00, mediante o cancelamento 
de 800.000 ações ordinárias, realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais às 
respectivas participações que cada acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de Investimento 
em Participações – Multiestratégia, no montante total de R$ 796.000,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro 
no montante total de R$ 4.000. 2. Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a 
ser de R$ 12.406.400,00, dividido em 12.406.400 ações, das seguintes espécies e classes: (i) R$ 12.406.390,00 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o 
Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 12.406.400,00, dividido em 12.406.400 ações, das seguintes espécies 
e classes: (i) R$ 12.406.390,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, 
nominativas e sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei das 
S.A., até o limite de R$ 14.000.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias e/ou preferenciais, por deliberação do 
Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.” 3. A Assembleia Geral determinou que a Diretoria 
da Companhia proceda à publicação da presente Ata, tornando-se efetiva a presente redução de capital apenas após 
decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da presente Ata e seu arquivamento. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a AGE e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 
30/06/2020. Assinaturas: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente da Mesa Fernando Hamaoui – Secretário da Mesa.

REC SS Tiradentes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.912.886/0001-05 – NIRE 35.300.461.282

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Em 30/06/2020, às 09h40, na sede da Companhia, na Avenida Tiradentes, nº 728, Luz, São Paulo-SP. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Presidente: Thiago Augusto Cordeiro; e Secretário: Fernando Hamaoui. Ordem do Dia: (a) a redução do capital social da 
Companhia por ter sido considerado excessivo; e (b) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: A Assembleia 
Geral, por unanimidade de votos: 1. Por considerar o capital excessivo em relação às atividades da Companhia, aprovou 
a redução do capital social, de R$ 11.580.981,00, dividido em 11.580.981 ações, para R$ 11.230.981,00, dividido em 
11.230.981 ações, sendo a redução, portanto, de R$ 350.000,00, mediante o cancelamento de 350.000 ações ordinárias, 
realizada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais às respectivas participações que cada 
acionista detêm na Companhia: (i) ao acionista Evergreen Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, 
no montante total de R$ 348.250,00; e (ii) ao acionista Thiago Augusto Cordeiro no montante total de R$ 1.750,00. 2. 
Uma vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 11.230.981,00, dividido em 
11.230.981 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 11.230.971 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; 
e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal e o Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é 
de R$ 11.230.981,00, dividido em 11.230.981 ações, das seguintes espécies e classes: (i) 11.230.971 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal. O capital social 
da Companhia poderá ser aumentado, até o limite de R$ 15.000.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias e/ou 
preferenciais, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.” 3. A Assembleia 
Geral determinou que a Diretoria da Companhia proceda à publicação da presente Ata, tornando-se efetiva a presente 
redução de capital apenas após decorrido o prazo de 60 dias contados da publicação da presente Ata. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São 
Paulo, 30/06/2020. Assinaturas: Thiago Augusto Cordeiro – Presidente da Mesa; Fernando Hamaoui – Secretário da Mesa.

CBA Machadinho Geração de Energia Ltda.
CNPJ/MF nº 24.241.083/0001-79 - NIRE nº 35.229.739.376

Ata de Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 26 de Junho de 2020
1. Data, Horário e Local - Realizada no dia 26 de junho de 2020, às 18 horas, na sede social da Sociedade, 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 08, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença - Dispensada, 
na forma do Artigo 1.072, § 2º do Código Civil, em virtude da presença da totalidade dos sócios  
quotistas da Sociedade, a saber: Metalex Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na  
cidade de Araçariguama, Estado de São Paulo, na Rua Nicolau Ferreira de Souza, 1.395 - Terra Baixa - 
CEP 18147-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.486.563/0001-20, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.215.993.101, neste ato representada na 
forma do seu contrato social por seus Diretores, Sr. Ricardo Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, 
engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 03.780.685-81 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 506.725.097-68 e Sr. Luís Jorge Pinheiro Leal Nunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da cédula de identidade RG n° 112692 SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o n° 272.812.056-00, residentes 
e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141 - Cidade Monções, CEP 04571-900, 
(“Metalex”); e Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade anônima, com sede na cidade de  
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 14º andar, conjunto 141 
- Cidade Monções - CEP 04571-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.409.892/0001-73,  
com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.012.763, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, 
engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 03.780.685-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 506.725.097-68 e por seu Diretor, Sr. Luis Jorge Pinheiro Leal Nunes, acima qualificado 
(“CBA”). 3. Mesa Dirigente - Raul Almeida Cadena, Presidente; Marcos José Mazutti, Secretário.  
4. Ordem do Dia - Deliberar sobre: (i) a redução do capital social; (ii) e a consequente alteração do caput 
da cláusula 5 do Contrato Social da Sociedade. 5. Deliberações - Após o exame e discussão da matéria 
constante da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, as sócias presentes, por unanimidade, 
deliberaram, sem qualquer restrição ou ressalva, o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capital social 
da Sociedade, por considerá-lo excessivo, passando dos atuais R$156.061.974,00 (cento e cinquenta e 
seis milhões, sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais), para R$141.061.974,00 (cento e 
quarenta e um milhões, sessenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais), mediante o cancelamento 
de 15.000.000 (quinze milhões) de quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada. A redução do 
capital social da Sociedade somente se efetivará mediante a inexistência de oposição de credores 
quirografários durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente ata;  
ou o pagamento do crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores que se 
opuseram à redução durante o prazo acima mencionado. (ii) Consignar que, uma vez efetivada a redução 
do capital social ora aprovada, a devolução do valor à sócia Companhia Brasileira de Alumínio, será 
realizada a critério da Sociedade, sem juros ou correção monetária em moeda corrente nacional.  
6. Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, a saber: 
Presidente: Raul Almeida Cadena; Secretário: Marcos José Mazutti; e pelos sócios presentes: Companhia 
Brasileira de Alumínio, representada por seus diretores Ricardo Rodrigues de Carvalho e Luís Jorge 
Pinheiro Leal Nunes e Metalex Ltda., representada por seus diretores, Ricardo Rodrigues de Carvalho e 
Luís Jorge Pinheiro Leal Nunes. São Paulo, 26 de junho de 2020. A presente transcrição é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. Mesa: Raul Almeida Cadena - Presidente; Marcos José Mazutti - Secretário.

L.D.R.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 26.462.699/0001-03 - NIRE 31.211.042.957

Ata de Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 26 de junho de 2020
1. Data, Horário e Local - Realizada em 26 de junho de 2020, às 17 horas, na sede social no Município 
de Conquista, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Ribalta, s/nº, Km 208, BR 050, Zona Rural, CEP 
38195-000 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença - Dispensada, na forma do Artigo 1.072, § 2º do 
Código Civil, em virtude da presença das sócias quotistas da Sociedade, a saber: Pollarix S.A., sociedade 
anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.755.710/0001-82, com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.187.733, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 6, Edifício Eldorado Business 
Tower, Pinheiros, CEP 05425-070, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus 
Diretores, Cesar Augusto Conservani, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 11.206.868 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 889.775.368-04; e Raul Almeida 
Cadena, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.597.897 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 007.544.507-75, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, CEP 05425-070; e 
L.D.Q.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Fazenda 
Monte Verde, s/nº, Monte Verde, CEP 36107-000, Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.462.706/0001-69, com seu ato constitutivo registrado perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35230232956, em sessão de 01 de novembro de 2016 e 
posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 03 de janeiro de 2018, 
recebendo o NIRE 31210989268, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus 
Diretores, Cesar Augusto Conservani e Raul Almeida Cadena, acima qualificados. 3. Mesa Dirigente 
- Raul Almeida Cadena, Presidente; Marcos José Mazutti, Secretário. 4. Ordem do Dia - Deliberar sobre: 
(i) a redução do capital social; (ii) e a consequente alteração do caput da cláusula 4ª do Contrato Social 
da Sociedade. 5. Deliberações - Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia e dos 
respectivos documentos, as sócias presentes, por unanimidade, deliberaram, sem qualquer restrição ou 
ressalva, o quanto segue: (i) Aprovar a redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo, 
passando dos atuais R$12.884.626,00 (doze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte 
e seis reais), para R$884.626,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis), mediante o 
cancelamento de 12.000.000 (doze milhões) de quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada. A 
redução do capital social da Sociedade somente se efetivará mediante a inexistência de oposição de 
credores quirografários durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente 
ata; ou o pagamento do crédito ou depósito judicial da importância reclamada por eventuais credores que 
se opuseram à redução durante o prazo acima mencionado. (ii) Consignar que, uma vez efetivada a 
redução do capital social ora aprovada, a devolução do valor à sócia Pollarix S.A., será realizada a critério 
da Sociedade, sem juros ou correção monetária em moeda corrente nacional. 6. Encerramento - Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, a saber: Presidente: Raul Almeida Cadena, 
Secretário: Marcos José Mazutti, Sócias: Pollarix S.A. representada por seus diretores, Raul Almeida 
Cadena e Cesar Augusto Conservani; e L.D.Q.S.P.E. Geração de Energia e Participações Ltda., 
representada por seus diretores, Raul Almeida Cadena e Cesar Augusto Conservani. Conquista, 26 de 
junho de 2020. Raul Almeida Cadena - Presidente; Marcos José Mazutti - Secretário. 

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

EDUARDO PEREIRA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO JOSÉ LIMA E DE ANTONIA ANTONELZA
PEREIRA LIMA. BIANCA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP  NO IA (04/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS ALBERTO SOUZA E DE TELMA RIBEIRO
DA CRUZ SOUZA.

VINICIUS MARTINS DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MARCENEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PAULO ROBERTO DE PAULA E DE MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA. ANA
PAULA CASSIANO VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE REINALDO ALVES VIEIRA E DE MARISA CASSIANO.

GUSTAVO MONIZ DA SILVA CARDACI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCELO CARDACI E DE CARLA MARIA MONIZ CARDACI. FLÁVIA MARIA
FELISONI PRADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (20/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA E JOSÉ EDUARDO LOUZÃ PRADO E DE FÁTIMA MARIA FELISONI PRADO.

VALDECIR DO ESPIRITO SANTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
DISTRITO DE IRERÊ, MUNICÍPIO DE LONDRINA, PR NO DIA (16/02/1960), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM JOSÉ DO ESPIRITO
SANTO E DE ONDINA INÁCIO DO ESPIRITO SANTO. NEUSA MARIA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/12/1960), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA
E DE GUIOMAR MARIA DE OLIVEIRA.

VALFREDO GENTIL DE CARVALHO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/02/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MIGUEL GENTIL DE CARVALHO E DE APARECIDA
MARILENE DE CARVALHO. ELVIRA DE JESUS REIS,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
CABELEIREIRA, NASCIDA EM EUCLIDES DA CUNHA, BA NO DIA (01/11/1963), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MANOEL DOS REIS E DE
MARIA ALVES DOS REIS.

TEODORO GOMES DO ROSÁRIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO
EM OLIVEIRA DOS BREJINHOS, BA NO DIA (31/05/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO JOSÉ DO ROSÁRIO E DE VALDECI FERREIRA
GOMES. JANETE ALMEIDA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMÉSTICA,
NASCIDA EM OLIVEIRA DOS BREJINHOS, BA NO DIA (11/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E DE MARIA
FIRMINA ALMEIDA DOS SANTOS.

JOSIAS JOSEMAR BRAGA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO JARDINEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSIAS PEREIRA DA SILVA E DE NAZARE BISPO DE
BRAGA. BIANCA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE LOJA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/09/2000), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
NETO E DE DANIELA OLIVEIRA DOS ANJOS.

WILLIAM WYLTON INDIO DO BRASIL, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO INSTRUTOR DE
EQUITAÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/02/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WEBER WILSON INDIO DO BRASIL E DE MARIA ALICE
AZEVEDO INDIO DO BRASIL. MARCIA TEREZA RODRIGUES PASTOR, ESTADO CIVIL VIÚVA,
PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/03/1964), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO RODRIGUES E DE
MARIA LUISA ANDRADE.

DEUSDEDIT CARVALHO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/1955), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLEMENTE DE OLIVEIRA E DE MARIA CARVALHO DE
OLIVEIRA. RAILDA GREGORIO PEREIRA ALVES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1957), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA  DE JOÃO GREGORIO ALVES FILHO E DE MARCELINA
PEREIRA PASSOS.

ÉDSON RODRIGUES FILHO, ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
IGREJA NOVA, AL NO DIA (20/01/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ÉDSON RODRIGUES E DE MARIA JOSÉ SANTOS. GILMARA SANTOS BASTOS,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM JEQUIÉ, BA NO DIA (29/08/1985),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEOSVALDO
GERMANO BASTOS E DE GUIMARIA MOREIRA DOS SANTOS.

ANTONIO CARLOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM
CUMARU, PE NO DIA (18/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSIMAR SEVERINO DA SILVA E DE MARINALVA CONCEIÇÃO DE ANDRADE SILVA.
EDILEIA ALVES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM
CUMARU, PE NO DIA (26/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDVALDO ALVES CORDEIRO E DE MARIA JOAQUINA DA SILVA.

FLÁVIO TADEU DOS SANT OS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/10/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL LEITE DA SILVA E DE OZELIA DOS SANTOS DA SILVA. MARLOM
APARECIDO MANARIM DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ALMOXARIFE, NASCIDO
EM CAÇAPAVA, SP NO DIA (09/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA E DE MARIA EMILIA MARARIM.

EVANDRO LUIS GOMES RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM EMBU DAS ARTES, SP NO DIA (25/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA DA SILVA RAMOS E DE ROSA GOMES RAMOS. EDIVANEA
MATIAS DE MIRANDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM
AREIA, PB NO DIA (20/04/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE AUGUSTO CASSIMIRO DE MIRANDA E DE MARIA DO CARMO MATIAS DE MIRANDA.

JOSÉ CARLOS ALVES DE SOUZA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CUIDADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ CARLOS ALVES DE SOUZA E DE ANGELA MARIA
FATIMA DOS SANTOS. JAQUELINE GOMES BEZERRA, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/08/1988),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GILVAN
BEZERRA E DE ALDA GOMES FERREIRA.

LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM JEQUIÉ, BA NO DIA (13/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ NEVES DE OLIVEIRA E DE MARIA LUCIA PERASIO DOS SANTOS.
VIVIAN LOPES DE MOIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCIA TERESA LOPES DE MOIA.

VALDIANA FERREIRA VENTURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTROLADORA DE ACESSO,
NASCIDA EM PIRIPIRI, PI NO DIA (10/10/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ VENTURA SOBRINHO E DE MARIA DE JESUS FERREIRA VENTURA.
MARIA SUELENE DA COSTA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA
EM CAPOEIRAS, PE NO DIA (12/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ FERREIRA DA SILVA E DE EDITE SOLIDADE DA COSTA SILVA.

EDSON FELIPE CAPOVILLA TREVISAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (20/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON TREVISAN E DE MARIA CRISTINA CAPOVILLA
TREVISAN. ISABELA CAMANHO SILVA GOMES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
PSICÓLOGA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (07/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ROBERTO SILVA GOMES E DE NADIA
CAMANHO SILVA GOMES.

PHELIPE AAL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABELEIREIRO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (06/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE DJALMA VIEIRA DA SILVA FILHO E DE JAQUELINE AAL DA SILVA. CLAUDINÉIA DOS
SANTOS SILVA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COPEIRA, NASCIDA EM DISTRITO DE VARZEA
NOVA, JACOBINA, BA NO DIA (11/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO DIAS DOS SANTOS E DE MARIA DE LOURDES DA SILVA.

CARLOS EDUARDO CARVALHO SIQUEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO GERENTE,
NASCIDO EM FLORIANO, PI NO DIA (04/08/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FLORIANO SIQUEIRA NETO E DE FRANCISCA CARVALHO
SILVA. NATÁLIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE HUMBERTO RODRIGUES SILVA E DE WILMA
ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA.

FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
MARKETING, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/08/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS. SABRINA
ARAUJO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CLAYTON HUMBERTO SILVA E DE CLEIDE MONTEIRO DE ARAUJO.

CAN OKAN CANDAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM TURQUIA
NO DIA (14/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE
SEREF CANDAN E DE YASAR CANDAN. HAVVA REFIA BAYRAM, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM TURQUIA NO DIA (18/05/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALI BAYRAM E DE YILDIZ BAYRAM.

JOSÉ ALMIR DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CARPINTEIRO, NASCIDO EM ICÓ,
CE NO DIA (27/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ BINAS MARTINS E DE RAIMUNDA FELIX DA SILVA. LUZILENE MOTA DE SOUSA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM ICÓ, CE NO DIA (31/05/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA E DE
MARIA LÚCIA MOTA DE SOUSA.

GUSTAVO JIMENEZ MARCATTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
ESTADUAL, NASCIDO EM DESCALVADO, SP NO DIA (19/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ GONZAGA GALLETTI MARCATTO E DE
MARIA ISABEL SANTACRUZ JIMENEZ MARCATTO. THAINÁ BERTOZZI FELISBINO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/07/1989), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PAULO FELISBINO E DE
THALMA LUCIA BERTOZZI FELISBINO.

RENATO CAMARGO CHAGAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM ATIBAIA, SP NO DIA (03/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PAULO FERNANDO CHAGAAS E DE ROSEMARY CAMARGO. JÉSSICA
NOVAES DE PAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE MÁRCIO DE PAULA E DE ROSIANA DA SILVA NOVAES DE PAULA.

ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ABIDIAS BATISTA DE OLIVEIRA E DE EREMITA GOMES DE OLIVEIRA. LEIDIANE
CECÍLIO DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM TOBIAS
BARRETO, SE NO DIA (30/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE OSVALDO CECÍLIO DOS SANTOS E DE JOSEFA BISPO CECÍLIO DOS SANTOS.

PAULO SALES MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CNH Nº 06251232850-SP, NASCIDO
EM BELÉM, PA NO DIA (11/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ ROCHA MENEZES E DE LUZIA SALES MENEZES. MAYARA CRISTINA SOUZA
NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CORRETORA DE SEGUROS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (24/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ORLANDO NASCIMENTO E DE ISABEL CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO.

GUSTAVO COSTA NOVAES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENTREGADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDIZIO ROCHA NOVAES E DE MARIA APARECIDA DA COSTA. JULIANA
SOUSA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (20/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE CARLOS ROBERTO LIMA DA SILVA E DE SORAIA SOUSA DA SILVA.

SILDERLÂNIO DA SILVA BRASIL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGRICULTOR, NASCIDO
EM IGUATÚ, CE NO DIA (18/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE IRENILDO GOMES BRASIL E DE ANTONIA RODRIGUES DA SILVA BRASIL.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA
EM JUCÁS, CE NO DIA (03/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE HORLANDO PEREIRA DA SILVA E DE COSMA ROSENO DA SILVA.

WELLINGTON BARBOSA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TAXISTA, NASCIDO
EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, AL NO DIA (28/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WILSON HERCULANO DE OLIVEIRA E DE RONILDA
BARBOSA DE OLIVEIRA. CINTIA APARECIDA SOARES BARRETO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA,
PROFISSÃO ENCARREGADA DE RH, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/08/1985), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ISRAEL BARRETO SANTANA E
DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES.

RUBENS RAMOS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (15/09/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO POÁ, SP,
FILHO DE RUBENS ROCHA DOS SANTOS E DE ROSEMARY RAMOS DOS SANTOS. DANIELA
ANDRADE SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE OPERAÇÕES, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/10/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CARLOS JOSÉ DOMINGOS DA SILVA E DE MARINALDA DE ANDRADE SILVA.

WELLINGTON SOARES ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALTEMIRO DE ALMEIDA ROCHA E DE ROSANGELA
CORREA SOARES. CLENILDA MARIA SILVA DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM DISTRITO DE CONCEIÇÃO, ARAIOSES, MA NO DIA (05/02/1990), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALFREDO CASTRO DE SOUZA E
DE ANTONIA MARIA CARVALHO DA SILVA.

ANTONIO FREIRE DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AÇOUGUEIRO, NASCIDO EM
DONA INÊS, PB NO DIA (27/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FREIRE DE ASSIS E DE TEREZINHA FREIRE DE ASSIS. DAMIANA
PAULINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM
DONA INÊS, PB NO DIA (17/11/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO DANIEL DA SILVA E DE TEREZINHA PAULINO DA SILVA.

WILLIAN FERNANDES SANCHEZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WAGNER SANCHEZ E DE MIRIAM RITA FERNANDES SANCHEZ. KARINA DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/01/
1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JULIO ANTONIO
DA SILVA E DE MARGARIDA COSTA DA SILVA.

CAIQUE RODRIGUES DE MORAIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DOMINGOS ROSA DE MORAIS E DE ALOESSIA RODRIGUES DOS SANTOS.
ESTHER SOARES VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/04/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EDESIO CONCEIÇÃO JOSE VIANA E DE SUELI RIBEIRO SOARES.

ANDERSON MAXIMILIANO NERI EDUARDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/07/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MESSIAS TADEU EDUARDO E DE MARIA LUCIA NERI DE SOUZA EDUARDO. KELLY
PRISCILA OLIVEIRA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EDILSON BATISTA ALVES E DE NILCE PEREIRA OLIVEIRA ALVES.

WILLIAM EDEVAR TORRES PINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GERALDO PINTO E DE MARIA DE FATIMA DE TORRES PINTO. AURIANA
PERES RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO FERREIRA RAMOS E DE ZENEIDE PERES MACHADO.

JOSLEY BARBOSA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SEGURANÇA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/11/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE BARBOSA DA SILVA E DE ELEIDA DA SILVA. LUCINEIDE GOMES SANTANA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CAMAREIRA, NASCIDA EM LAJEDINHO, BA NO DIA (21/11/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADRIANO
CLAUDINO SANTANA E DE IZABEL GOMES DE SOUZA.

ADILSON TIGRE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOT ORISTA, NASCIDO EM
CANDIDO SALES, BA NO DIA (23/09/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA E DE ANEZINA TIGRE DE OLIVEIRA. ANDREA
DE SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA  EM DISTRITO DE BÔA
UNIÃO, ALAGOINHAS, BA NO DIA (03/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE DALVA DE SANTANA.

WELTON APARECIDO AFONSO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA CRISTINA AFONSO PEREIRA. JAQUELINE
RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (14/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE CELSO RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA.

RONALDO TESSER,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE LOGISTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/05/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON TESSER E DE LILIA HERRERO TESSER. RENATA
RAMOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICOLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (25/08/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EUNICE RAMOS DA SILVA.

CRISTIANO ARNALDO LINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR OPERACIONAL,
NASCIDO EM PALMEIRA DOS INDIOS, AL NO DIA (30/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ARNALDO CORIMELO LINO E DE GERALDA MARIA
NASCIMENTO LINO. NAZARE APARECIDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SANTO ANTÔNIO DO AMPARO, MG NO DIA (13/07/1967), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA
E DE NILZA RODRIGUES DA SILVA.

LUIZ FELIPE BAPTISTA NAUFEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LUIZ CARLOS NAUFEL E DE MARIA APARECIDA CONTI BAPTISTA NAUFEL.
CAROLINA KUASNE GURJÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RADIALISTA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (27/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ GERALDO GURJÃO JUNIOR E DE CARMEN LUCIA KUASNE GURJÃO.

KLEITON GARCIA BORBA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CONSULTOR DE SUPORTE E-
COMMERCE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CAMILO BORBA E DE ENI APARECIDA
GARCIA DE GOES. ANDREA DELORENZO ASSUMPÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
INVESTIDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO E DE SANDRA
DELORENZO ASSUMPÇÃO.

VINICIUS AGRIPINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE IVONEIDE AGRIPINO. ALICE DE FATIMA MATOS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA  EM SÃO ROQUE, SP NO DIA
(15/01/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
EDEVALDO LEANDRO DOS SANTOS E DE ELIOMAR MATOS DE CARVALHO.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
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Bolsa sobe 2,24% e fecha no nível
mais alto em quatro meses

PÁGINA 10 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

Em primeiro lugar, já peço desculpas por começar esse texto
falando de algo em que não acredito. “Novo Normal”, sério, o que
há de novo aqui? Que canais digitais são cada vez mais relevantes e
que quem não se adaptar não sobrevive? Que as empresas com
melhor capacidade de planejamento, adaptação e execução se so-
bressaem e têm mais chance de sucesso? Que a ênfase de qualquer
empresário e empresa deva estar no cliente e em suas necessida-
des, bem como na mudança e evolução das mesmas e na forma
pela qual ele se relaciona com sua Marca?

Nada disso é novo. Só fomos expostos a um ambiente catalisa-
dor, onde não foi mais possível ignorar essas verdades e/ou pos-
tergá-las para o futuro. Quem assistiu ao filme Matrix, vai se lem-
brar da famosa cena da pílula vermelha.  Vejo o mesmo aqui. É
como se todos os empresários e negócios que estavam dormindo
em seus casulos tivessem tomado a pílula vermelha e agora acor-
dassem em um mundo novo, que não reconhecem.

E agora, como se adequar a esse mundo de forma rápida? O pri-
meiro passo é, como no filme, ajustar o mindset e o modelo de
trabalho do seu negócio dando prioridade a mentalidade ágil, adap-
tativa e baseada em ações versus pesquisa e teste versus análise.

O segundo passo é repensar seu capital humano e forma de
trabalho. Novas ferramentas, métodos, processos e competências
se farão necessárias para se adequar aos novos modelos de negó-
cio e de operação.

O terceiro passo é acelerar sua estratégia digital. Ênfase
redobrada no desenvolvimento e adoção de competências e capa-
cidades para explorar o desenvolvimento de canais digitais e utili-

Planejando a retomada e se
adequando ao “Novo Normal”

zar dados como fonte de identificação de tendências e sinais de
recuperação e crescimento.

O quarto passo é desenvolver um playbook de seu propósito
para com seus clientes. Se o mundo mudou, as expectativas de-
les também. Com isso, você precisa revisitar o seu propósito e
ajustar a forma pela qual gera e entrega valor para o seu cliente a
partir de experiências adequadas.

O quinto passo é criar um ecossistema de negócios adaptável.
Mais do que nunca, vimos que flexibilidade e adaptabilidade são as
vezes mais importantes do que eficiência. Revisar seus relaciona-
mentos com fornecedores, parceiros, clientes e diversos agentes
da sua rede de valor será fundamental para permitir uma rápida
recuperação e correções de curso que se fizerem necessárias.

Vale lembrar que, todas essas novas competências não substi-
tuem as já tradicionais necessidades de planejamento, priorização
e gestão de execução, são comuns a todos os negócios de alta
performance.

Como na Matrix, são novos programas de treinamento para os
quais necessitamos do “upload”. Entretanto, no final do dia, são
mais ferramentas para que tenhamos sucesso no mundo em que
vivemos. Bem-vindo ao mundo “pós pílula vermelha”!

Julian Tonioli – sócio fundador da Auddas
Há mais de 20 anos atuando em Vendas e Operações, Enge-

nheiro – POLI – USP, MSc SCM e PDM– POLI – USP, investi-
dor anjo e BoD Member de empresas no setor de Serviços e Tec-
nologia.

Impulsionada pelo otimismo
no exterior, a bolsa de valores
aproximou-se dos 100 mil pon-
tos e encerrou a segunda-feira
(6) no maior nível em quatro
meses. O índice Ibovespa, da B3
(a bolsa de valores brasileira),
subiu 2,24% e fechou o dia aos
98.937 pontos.

Essa foi a quarta sessão con-
secutiva de ganhos do indicador,
que alcançou o nível mais alto
desde 6 de março, cinco dias
antes de a Organização Mundial
da Saúde decretar a pandemia de
covid-19, quando tinha fechado

aos 102 mil pontos. O Ibovespa
seguiu a bolsa norte-americana.
O índice Dow Jones, da bolsa de
Nova York, encerrou esta segun-
da com alta de 1,78%.

Os ganhos no mercado de
ações não se refletiram no mer-
cado de câmbio. O dólar comer-
cial começou o dia em baixa,
mas reverteu o movimento no
início da tarde e fechou a ses-
são vendido a R$ 5,352, com alta
de R$ 0,032 (+0,59%). No iní-
cio da manhã, a moeda chegou a
ser vendida a R$ 5,27.

Dados sobre o avanço da pro-

dução industrial nos Estados
Unidos e a forte alta nas bolsas
chinesas atraíram o interesse
dos investidores em todo o pla-
neta. No Brasil, a pesquisa Indi-
cadores Industriais, da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI), constatou crescimento de
11,4% em maio.

No entanto, a divulgação
de um relatório do Goldman
Sachs afetou o mercado bra-
sileiro. Para o banco de inves-
timentos, a recuperação eco-
nômica da América Latina
continua incerta e o Brasil

atravessa um quadro de riscos
políticos e fiscais.

Há várias semanas, mercados
financeiros em todo o planeta
atravessam um período de ner-
vosismo por causa da recessão
global provocada pelo agrava-
mento da pandemia do novo co-
ronavírus. Nos últimos dias, os
investimentos têm oscilado en-
tre possíveis ganhos com o re-
laxamento de restrições em vá-
rios países da Europa e em regi-
ões dos Estados Unidos e con-
tratempos no combate à doença.
(Agencia Brasil)

O Brasil chegou a 65.487
mortes em decorrência da co-
vid-19. Foram registradas mais
620 mortes nas últimas 24 ho-
ras, conforme atualização do
Ministério da Saúde divulgada
na segunda-feira (6). No do-
mingo (5), o balanço informa-
va a ocorrência de 64.867
mortes em função da pande-
mia.

Pelas estatísticas do Mi-
nistério da Saúde, foram iden-
tificados mais 20.229 casos da
doença. Com isso, o número
total de pessoas infectadas
chegou a 1.623.284.No do-
mingo, o painel do Ministério
da Saúde mostrava 1.603.555
casos confirmados.

Os números diários do ba-
lanço do Ministério da Saúde
em geral são menores aos do-
mingos e segundas-feiras pe-
las restrições nas equipes que
fazem contagem de dados nas
secretarias municipais e esta-
duais, e maiores às terças-fei-

Brasil tem 65,4 mil
mortes causadas pela

covid-19
ras, quando há aumento de re-
gistros em razão do acúmulo
do que não foi encaminhado no
fim de semana.

Do total de infectados até
o momento, 927.292 já se re-
cuperaram e 630.505 mil pa-
cientes ainda estão em acom-
panhamento.

Regiões
A região com maior núme-

ro de mortes por covid-19 é o
Sudeste, com 29.900. O Nor-
deste registra 21.235 óbitos; o
Norte, 10.039; o Centro-Oes-
te, 2.328; e o Sul, 1.985.

Os estados com mais
mortes em função da pande-
mia são São Paulo (16.134),
Rio de Janeiro (10.698), Ce-
ará (6.481), Pará (5.105) e
Pernambuco (5.163). As uni-
dades da Federação com me-
nos óbitos são Mato Grosso
do Sul (122), Tocantins
(224), Roraima (371), Acre
(394) e Santa Catarina (406).
(Agencia Brasil)

Nota Paraná libera
R$ 8 mi em créditos

nesta quarta-feira
O programa Nota Paraná, da

Secretaria de Estado da Fazen-
da, libera nesta quarta-feira (08)
os créditos para quem colocou
o CPF na nota fiscal nas com-
pras do mês de abril deste ano.
Além disso, este mês serão re-
tomados os sorteios de prêmi-
os, que estão acumulados desde
março devido à suspensão pela
pandemia de covid-19.

Serão pagos R$ 8 milhões
em créditos, sendo R$ 7,17 mi-
lhões para consumidores com
CPF identificado e R$ 874,7 mil
para entidades sem fins lucrati-
vos. No total, 5 milhões de con-
tribuintes pediram CPF na nota
em abril e poderão fazer o res-
gate com depósito em conta-
corrente ou optar por deixar o
valor acumular para pagar o
IPVA, no início de 2021.

Também 1.284 entidades de
todas as regiões do Estado que
receberam a doação de notas fis-
cais por parte dos contribuintes
serão beneficiadas este mês -
como, por exemplo a Associa-
ção Alirio Pffifer (Curitiba), a
União Oeste Paranaense de Es-
tudos e Combate ao Câncer
(Cascavel), a Associação Defen-
sora dos Animais de Londrina, a
Associação Missão Vida Nova
(Pato Branco) e a Apae de Telê-
maco Borba.

O coronavírus e consequen-
te diminuição da atividade eco-
nômica resultaram em nova que-
da no valor dos créditos que se-
rão repassados aos contribuintes.
Em junho foram R$ 8,5 milhões;
em maio o repasse foi de R$ 17

milhões e, em abril, de R$ 19,3
milhões. Em março, com base
nas compras feitas em dezembro
de 2019, o valor chegou a R$
32,3 milhões.

Desde que foi lançado, em
agosto de 2015, o Nota Paraná
já pagou um valor R$ 1,87 bi-
lhão, incluindo o que retornou
para os consumidores que pe-
dem o CPF ao fazer compras,
quanto para as entidades sociais
cadastradas no programa.

O secretário estadual da Fa-
zenda, Renê Garcia Junior, afir-
ma que é fundamental pedir a
nota fiscal em todas as compras,
por menor que seja o valor, pois
é na somatória de todas as tran-
sações que se forma a receita do
ICMS, principal tributo que o
governo estadual conta para
aplicar em programas de saúde,
segurança e educação, por
exemplo.

O consumidor pode pôr o
CPF na nota para receber crédi-
tos de volta e participar dos sor-
teios, mas pode optar por doar
os créditos a uma instituição.
Mas nunca deve deixar de exigir
a emissão da Nota Fiscal, pois
esse também é um ato de cida-
dania que contribui para toda a
sociedade, lembra o secretário.

A coordenadora do progra-
ma, a auditora fiscal Marta Gam-
bini, lembra também que as no-
tas fiscais de compra são utili-
zadas para a atualização dos da-
dos no aplicativo Menor Preço
Nota Paraná, que permite com-
parar o preço de produtos ven-
didos no Estado. (AENPR)

Prefeitura do Rio pode requisitar PM
para fiscalizar aglomeração em bares

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Marcelo Crivella, disse que
poderá pedir ajuda da Polícia
Militar (PM) para fiscalizar a
aglomeração em bares. Durante
o final de semana, foi grande o
número de pessoas sem másca-
ras e sem o distanciamento mí-
nimo estabelecido nos bares da
capital fluminense, sendo que
muitas se negaram a sair, desres-
peitando a presença de fiscais da
prefeitura.

“A gente tem que pedir à Po-
lícia Militar para acompanhar os
nossos fiscais. Porque há um
desacato às autoridades. Os fis-
cais vão ali para salvar as pesso-
as, que estão se expondo a uma

doença perigosa. A partir do
momento em que eles são rece-
bidos com tanta violência verbal
e até ameaças, nós vamos preci-
sar pedir o apoio da Polícia Mi-
litar, para intervir e levar para a
delegacia. Isto é crime de deso-
bediência”, disse Crivella.

Segundo o prefeito, quem
descumpre as medidas de distan-
ciamento social, coloca a pró-
pria vida e a dos outros em ris-
co: “Pior que o coronavírus é o
surto de imprudência, de negli-
gência. Isso depende da consci-
ência de cada um. Não faz senti-
do nenhum a gente ter de novo
uma pandemia, uma curva alta,
por imprudência das pessoas”.

Desacato e demissão
Um casal foi registrado por

câmeras de vídeo questionando
um dos fiscais da prefeitura du-
rante uma das operações. Iden-
tificada, a mulher foi afastada da
empresa onde trabalhava. Em
nota, a Taesa – Transmissora Ali-
ança de Energia Elétrica S.A.
alegou que não concordava com
atitudes contrárias às medidas de
combate à pandemia.

“A companhia não compac-
tua com nenhum comportamen-
to que coloque em risco a saúde
de outras pessoas ou com atitu-
des que desrespeitem o trabalho
e a dignidade de profissionais
que atuam na prevenção e no

controle da pandemia de covid-
19. Diante dos fatos expostos,
decidiu pelo afastamento da fun-
cionária”, manifestou a empre-
sa. A mulher não foi localizada
para se manifestar.

Balanço das operações
A prefeitura divulgou um

balanço de três dias de opera-
ções de fiscalização em bares
e restaurantes entre a noite de
quinta-feira (2) e a madrugada
de domingo (5). Foram inspe-
cionados 108 estabelecimen-
tos, com cinco interdições e 56
multas, a maioria por falta de
higiene, funcionamento irregu-
lar e aglomeração. (Agencia
Brasil)

A Advocacia-Geral da União
(AGU) informou na segunda-
feira (6) que obteve na Justiça
Federal de Mato Grosso uma li-
minar que determinou o blo-
queio de R$ 143 milhões em
bens de seis acusados de desma-
tamento ilegal. Segundo a AGU,
até o momento, o trabalho dos
procuradores federais que atuam
na Força-Tarefa em Defesa da
Amazônia já resultou no blo-
queio de R$ 570 milhões em
bens de investigados.

Segundo a AGU, a ação con-
tra os seis acusados ocorreu no
município de Gaúcha do Norte
(MT), onde eles foram autuados
pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama)

Amazônia: AGU
consegue bloqueio de
bens de desmatadores

em Mato Grosso
pelo desmatamento de 5,5 mil
hectares de floresta nativa e por
promover queimadas irregulares
em uma área de 1,5 mil hectare.

Criada em setembro do ano
passado, a Força-Tarefa em De-
fesa da Amazônia protocolou 45
ações civis públicas contra des-
matadores. Ao todo, o valor co-
brado de grandes infratores am-
bientais da região já chega a R$
1,3 bilhão.

A força-tarefa da Amazônia
é composta por procuradores da
AGU que atuam junto ao Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambi-
ente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e ao Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio).
(Agencia Brasil)

Multas à Vale pelo rompimento de
Brumadinho serão aplicadas em obras

O dinheiro das multas apli-
cadas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) à
Vale, por causa do rompimen-
to de barragem em Brumadi-
nho (MG), será convertido em
obras de infraestrutura em sete
parques nacionais localizados
em Minas Gerais, e também em
obras de saneamento básico e
limpeza pública, anunciou na
segunda-feira (6) o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, ao assinar um acordo com
a mineradora para a destinação
dos recursos das multas, que
somam R$ 250 milhões.

O rompimento da Barragem
do Córrego do Feijão, em Bru-
madinho, em janeiro de 2019,
deixou pelo menos 270 mor-
tos.

Pela proposta, R$ 150 mi-
lhões serão usados pela Vale
para executar obras nos parques
e R$ 100 milhões em obras de
saneamento e no Programa Li-
xão Zero, programa do gover-
no federal voltado para o tra-
tamento de resíduos sólidos.

Os projetos serão executa-
dos nos parques nacionais do
Caparaó, Grande Sertão Vere-

das, Caverna do Peruaçu, Sem-
pre-Vivas, Serra do Gandarela,
Serra da Canastra e Serra do
Cipó, que totalizam mais de
705 mil hectares. Entre as
ações estão a construção de tri-
lhas, sinalizações, incentivo ao
ecoturismo, além de planos de
manejo e de combate a incên-
dios.

“Este modelo pressupõe
que será a própria companhia
que irá custear os projetos, na
medida em que o projeto é es-
colhido. Nos sete parques se-
rão feitos os projetos e a Vale
executa. No saneamento vamos
apresentar os projetos e a Vale
executa; em relação ao lixo, va-
mos escolher os projetos e a
Vale facilita”, disse Salles du-
rante coletiva acompanhado do
governador de Minas Gerais,
Romeu Zema, e do ministro do
Turismo, Marcelo Álvaro An-
tonio.

Acordo
Pelo acordo, a Vale tem um

prazo de até três anos para
aplicar os recursos, a contar da
data de aprovação dos proje-
tos. A cada seis meses, a em-
presa deverá apresentar relató-
rios com a prestação de con-

tas, o andamento das obras e a
execução financeira. Um gru-
po formado por representantes
do Ministério do Meio Ambi-
ente, do Ibama e do Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio)
acompanhará as ações.

Segundo Salles, o acordo
serviu para evitar que “uma lon-
ga discussão de aplicação de
recursos”, sob o regime da ad-
ministração pública. Salles dis-
se ainda que as melhorias na in-
fraestrutura vão ajudar a incre-
mentar o turismo na região,
ajudando também na geração de
emprego e renda.

“Isso vai arrumar os par-
ques e deixar em condições de
visitação. [Os recursos] vão
ajudar no treinamento de pes-
soas, geração de emprego para
todo o entorno de cada um dos
parques e caso haja um exce-
dente de recurso vai se somar
a segunda parte do acordo que
são R$ 100 milhões para pe-
quenos municípios usar em sa-
neamento e tratamento do
lixo”, afirmou.

Questionado sobre quais
municípios receberão as obras
de saneamento básico, o gover-

nador de Minas, Romeu Zema,
disse que ainda não havia defi-
nição, mas que serão prioriza-
dos os mais carentes. “Os mu-
nicípios ainda não foram esco-
lhidos. Isso vai ser tratado en-
tre o governo federal e a Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social de Minas. É lógico que
esse valor está longe de corri-
gir o problema do saneamento
do estado, mas vai ajudar em
muito esses municípios que
serão escolhidos”, disse Zema.

Na avaliação de Salles, o
acordo com a Vale foi uma so-
lução para resolver a disputa
judicial. Como exemplo, o mi-
nistro citou o embate jurídico
em torno de outro rompimen-
to de barragem da Vale, em
Mariana, em novembro de
2015.

“Se olharmos para Mariana,
ainda hoje não trouxe o resul-
tado positivo em resposta para
aqueles que foram afetados.
Aqui, construiu-se uma solu-
ção jurídica que traz, por ou-
tro lado, efetividade da respos-
ta evitando eventual continui-
dade sobre disputa jurídica so-
bre o valor da ação”, disse o
ministro. (Agencia Brasil)
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