
Nª 24.713 Preço banca: R$ 3,50

Brasil deve ter quarta maior queda
de PIB da América Latina, diz Cepal

Covid-19 alcança 11% da população
na capital paulista, diz pesquisa
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Brasil terá mais 100 leilões de
ativos até fim do ano, diz ministro

Faixa de extrema pobreza
 é a menor em 40 anos

no Brasil
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,14
Venda:       5,14

Turismo
Compra:   5,12
Venda:       5,42

Compra:   6,02
Venda:       6,02

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

13º C

Quarta: Nublado
com possibilidade
de garoa de manhã,
chuva à  tarde e à
noite.

Previsão do Tempo

Kart: Miguel Costa bate recorde ao subir
para categoria Júnior com 11 anos na Itália

Esporte

Jovem revelação brasilei-
ra na Europa, Miguel Costa é
um dos destaques do País no
kartismo internacional e já
prepara para realizar o sonho
de competir no Mundial de
Kart no Brasil em 2021. No
último final de semana, o pi-
loto de apenas 11 anos iniciou
uma nova fase na carreira ao
disputar suas primeiras provas
na categoria Júnior, que abri-
ga tradicionalmente pilotos
entre 12 e 14 anos. Campeão
do Italiano de Kart em 2019
entre os estreantes, Miguel foi
o sexto colocado na final da
etapa do IAME Series em Adria
e aprovou o aprendizado na
nova categoria.

“Durante toda minha car-
reira, eu subi de categoria

mais cedo. Fui da Micro para a
Mini com apenas 8 anos e agora,
mais uma vez, junto com meu
time decidimos subir para a OK
Júnior. Eu me sinto forte e pre-
parado para essa nova jornada”,
diz Miguel, que também correu
várias etapas no World Series
Karting (WSK) na Europa, um
dos principais campeonatos de
kart do mundo.

Miguel faz parte dos jovens
talentos da Sauber Karting Team,
que tem parceria com a equipe
Alfa Romeo da F1. Mais jovem
brasileiro nas principais compe-
tições de kart da Europa, Miguel
ainda se destacou no último fi-
nal de semana com o terceiro
lugar geral no classificatório e
em uma das baterias classifica-
tórias. O objetivo de Miguel é

finalizar bem sua preparação para
o Italiano de Kart, que começará
na próxima semana.

“Tive bons resultados nas ba-
terias classificatórias depois de

ter ficado apenas um décimo da
pole. Fiz também uma boa corri-
da na Final, na qual larguei em
12º e terminei na sexta posição.
Saio feliz e de cabeça erguida, eu

tinha velocidade para lutar pela
vitória, mas bateram em mim na
primeira bateria e isso atrapalhou
um pouco minhas chances para
largar mais à frente no grid da
final. Agora vamos para casa e se-
mana que vem estaremos nova-
mente na Itália para voltar a ace-
lerar”, diz Miguel, que acelera
pela Kart Republic e tem apoio
de Baked Potato e Participa.

O jovem piloto da Sauber
Karting Team segue nesta se-
mana para Siena para disputar
a próxima etapa do IAME Se-
ries. Já primeira etapa do Cam-
peonato Italiano de Kart, onde
ele também compete na cate-
goria Júnior, está marcada para
os dias 7, 8 e 9 de agosto no
Circuito Internacional de Tris-
cina, no Sul da Itália.
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Arielly Rodrigues é esperança de
bons resultados no salto em altura

A mato-grossense Arielly
Kailayne Monteiro Rodrigues
(Rondonópolis) mostrou gran-
de potencial no salto em altura
desde a sua estreia nas compe-
tições nacionais em 2015, com
apenas 12 anos. Ela ganhou a
medalha de prata nos Jogos
Escolares da Juventude da ca-
tegoria, em Fortaleza, com
1,53 m. O pódio serviu de es-
tímulo para diversas conquis-
tas obtidas – inclusive inter-
nacionais – a partir de 2016.

Desde então conquistou
dois títulos brasileiros sub-
16, dois sub-18 e um sub-20.
É campeã sul-americana sub-
18 e sub-20, além de estar in-
victa nos Jogos Escolares des-

de 2016, em João Pessoa. É re-
cordista da competição na cate-
goria de 12 a 14 anos, com 1,75
m, alcançados em 2017, em Cu-
ritiba.

Arielly completou 17 anos
no dia 17 de maio e orgulha-se
das vitórias obtidas em Cuenca,
no Equador, no sub-18, e em
Cáli, na Colômbia, no sub-20. No
ano passado, com 16 anos, ga-
nhou a medalha de bronze no Tro-
féu Brasil Caixa de Atletismo,
quando saltou 1,79 m, recorde
pessoal, marca que lhe deu a li-
derança nos rankings brasileiros
sub-18 e sub-20 de 2019.

Orientada por José Elias de
Souza desde o início de carreira
no Rondonópolis Associação de

Atletismo e Esporte Inclusivo,
em Rondonópolis, cidade que
fica a 210 km de Cuiabá, ela tor-
ce para que a situação da pande-
mia melhore logo para retomar
os treinos normais e ter objeti-
vos de competições.

“Começamos a temporada
com o foco de conseguir o índi-
ce para o Mundial Sub-20 de
Nairóbi, mas a COVID-19 aca-
bou cancelando a competição,
atrapalhando os treinos e adian-
do outros campeonatos”, lem-
brou a atleta. “Tivemos de mudar
os planos e agora o objetivo é o
Brasileiro Sub-20”, disse, refe-
rindo-se ao torneio previsto para
novembro, em Cuiabá.

A situação da pandemia não

está boa no Mato Grosso em ge-
ral e em Rondonópolis em parti-
cular, em função da falta de va-
gas disponível em UTIs (23/7).
Depois de treinar em casa, ela
retornou para as atividades na ci-
dade esta semana, com todos os
cuidados exigidos pelas autori-
dades sanitárias. Entre os obje-
tivos da atleta, que saltou 1,74 m
este ano em Cuiabá, está o de
superar a marca de 1,80 m.

O treinador José Elias de
Souza lembra que Arielly come-
çou a treinar no projeto social da
associação aos 11 anos. “Ela fi-
cou de um ano a um ano e meio
treinando mais como recreação.
E logo na primeira participação
nos Jogos Escolares da Juventu-

de já foi ao pódio. Ela é uma
menina talentosa, que tem
boa velocidade para executar
o salto. A corrida dela é mui-
to forte”, comentou Elias,
que participou de diversos
cursos para se especializar
no salto em altura.

“Arielly está retornando aos
treinos devagarinho, de forma
bem isolada, só com dois atle-
tas de cada vez na pista para evi-
tar a contaminação pelo vírus.
O calendário de Mato Grosso
prevê competições em outubro,
mas está tudo incerto ainda”,
completou o treinador paulista
de Nova Guataporanga. A Caixa
é a Patrocinadora Oficial do
Atletismo Brasileiro.

O ministro da
Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, disse na terça-feira,
(28) que a superação de gar-
galos que envolviam direitos
dos trabalhadores, obtida com
a reforma trabalhista, já foi
percebida pelos investidores
estrangeiros e, com o portfólio
de ativos atraentes para leilões
no país; a trajetória de recupe-
ração fiscal; e a queda da taxa
básica de juros (Selic), repre-
senta um conjunto de fatores
que colocam o Brasil na mira
dos investidores.

Freitas disse que toda essa
conjuntura permitirá que, até
o fim do ano, mais de 100 lei-
lões de ativos sejam
implementados pela pasta e
destacou os projetos de con-
cessão das rodovias BR-116/
101 (a Nova Dutra, entre Rio

de Janeiro e São Paulo) e a BR-
163, no Pará, e a Ferrovia de
Integração Oeste-Leste, além
da sexta rodada de concessão
de 22 aeroportos.

“Se colocarmos em um grá-
fico países de dimensão conti-
nental, acima de 5 milhões de
quilômetros quadrados, com
uma população gigantesca, aci-
ma de 200 milhões de habitan-
tes, portanto, com grande mer-
cado consumidor, e PIB [Pro-
duto Interno Bruto] acima de
US$ 1 trilhão, veremos que, na
intersecção desse diagrama,
teremos apenas três países: Bra-
sil, China e Estados Unidos”, dis-
se Freitas, ao participar do
webinar Invest Brasil
Infraestructure 2020, promovido
pela Apex-Brasil. “Isso, por si só,
já chama a atenção dos investi-
dores estrangeiros.”     Página 3
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OMS diz que
pandemia de
covid-19 é

“uma grande
onda”, não
é sazonal

Uma autoridade da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)
descreveu a pandemia de covid-
19 nesta terça-feira como
“uma grande onda” e pediu cau-
tela durante o verão do Hemis-
fério Norte, já que a infecção
não compartilha a tendência do
vírus da gripe de acompanhar
as estações.

As autoridades da OMS
têm se esforçado para evitar
descrever um ressurgimento
de casos de covid-19 como os
de Hong Kong como “ondas”,
já que isso sugere que o vírus
está se comportando de manei-
ras fora do controle humano,
quando na verdade uma ação
organizada pode refrear sua
disseminação.             Página 3

EUA: número
recorde de
mulheres
negras

concorrerá ao
Congresso

A parlamentar do estado do
Arkansas (EUA) Joyce Elliott,
que buscará uma vaga no Con-
gresso norte-americano em
novembro, foi apenas a segun-
da estudante negra no ensino
médio de sua escola – a primei-
ra foi sua irmã mais velha. Se
eleita, ela será a primeira de-
putada negra de seu estado em
Washington.

A eleição do fim do ano
será “uma chance de mudar
nossa história”, disse ela à Reu-
ters, após uma manifestação
contra o racismo em um con-
dado de maioria branca. “De-
cidi que precisava concorrer
porque vejo um caminho para
vencer”.                       Página 3
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A faixa da população que vive
em extrema pobreza foi a menor
dos últimos 40 anos no Brasil,
na passagem de maio para junho
deste ano. É o que revela levan-
tamento feito pelo pesquisador
Daniel Duque, do Instituto Bra-

sileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre/FGV), com
base em dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lio Covid 19 (Pnad Covid-19) de
junho, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE) e nos parâmetros
do Banco Mundial na definição
de linha de pobreza.

Duque destacou que os níveis
são os menores já registrados por
todas pesquisas domiciliares bra-
sileiras, mas disse que a compara-
ção não é perfeita porque a abran-
gência do modelo dos levantamen-
tos mudou ao longo dos anos.

De acordo com a Pnad Covid
19, a faixa dos que vivem com
menos de US$ 1,90 por dia, ou R$
154 mensais, considerada de extre-
ma pobreza caiu de 4,2% (8,8 mi-
lhões de pessoas) para 3,3% (6,9
milhões de pessoas) de maio para
junho deste ano. Já a referente à par-
cela dos que vivem com menos de
US$ 5,50 por dia, ou R$ 446 men-
sais, ou na faixa de pobreza, caiu de
23,8% para 21,7%.        Página 4

Endividamento aumenta entre
famílias mais pobres em julho
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Incêndio criminoso ameaça
15 mil metros quadrados

de reserva no Rio

País registra perda de
10,9 mil vagas de empregos

formais em junho
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Covid-19 alcança 11% da população
na capital paulista, diz pesquisa

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

A prevalência de infectados
pelo novo coronavírus na cidade
de São Paulo chegou a 11,1% da
população, ou seja, 1,32 milhão de
residentes na capital paulista já ti-
veram contato com o vírus, de
acordo com o resultado da segun-
da fase do inquérito sorológico
feito pela prefeitura e apresen-
tado na terça-feira, (28). 

Por região, 16,1% dos mo-
radores da zona sul já contraíram
covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus, e na zona les-
te foram 13,3%. No sudeste da
cidade, 9,3% da população con-
traiu o vírus, enquanto na zona
norte foram 8,2%. Na região
centro-oeste foram 3,7%, per-
centual menor do que nas fases
anteriores (6,3% e 10,1%), e
atribuído à dificuldade maior em
testar moradores.

Nesta fase foram entrevista-
dos e testados, até o dia 20 de
julho, moradores de 5,6 milhões
de domicílios com base nos da-
dos de IPTUs, hidrômetros e
472 unidades básicas de saúde,
chegando a um total de 5.760
pessoas e 2.328 coletas de ma-
terial para exame. Com esses
dados, a prefeitura paulistana
pretende conhecer a situação
sorológica da população da ci-
dade e direcionar as estratégias
de saúde para combater de ma-
neira mais eficiente a covid-19.

O inquérito mostrou que nes-
ta fase os mais atingidos pelo
vírus foi a de pessoas acima de
65 anos (13,9%), o que requer
neste momento uma estratégia

específica da Secretaria Muni-
cipal de Saúde com relação aos
idosos. “Isso pode apontar ainda
que, mesmo que esses idosos
tenham se mantido em isola-
mento social, membros da fa-
mília que saíram de casa para
trabalhar possam ter se conta-
minado e ter levado a doença
para o idoso que ficou em casa.
Vamos acompanhar e monito-
rar esses idosos”, disse o se-
cretário municipal de Saúde,
Edson Aparecido.

Segundo os dados, a preva-
lência entre os indivíduos com
ensino fundamental e médio foi
maior, chegando a 16,4%. Além
disso os mais atingidos pelo novo
coronavírus na Fase 2 foram os
pretos e pardos (14,6%) e das
classes D e E – 13,3% e 17,7%
respectivamente, o que mostra
que os mais infectados continu-
am sendo as pessoas desempre-
gadas e mais vulneráveis.

Distanciamento social
Quando avalia o distancia-

mento social, o inquérito revela
que se acentua nessa fase o per-
centual de pessoas que não cum-
priram a medida e contraíram a
covid-19 (25,2%) e testaram
positivo. Entre os que fizeram o
isolamento parcialmente 18,4%
foram infectados e para aquele
que fizeram o isolamento de for-
ma correta a prevalência foi
menor (8,5%). Entre os que
sempre usam a máscara de pro-
teção em locais públicos, a con-
taminação chegou a 9%. Entre os

que usaram a maioria das vezes
foi de 21,8% e os que usam de
vez em quando, 30,5%. “Isso
significa dizer que uso da más-
cara é imprescindível na con-
tenção da transmissão da doen-
ça. A adesão ao uso é fator de
redução da transmissão”, ob-
servou Aparecido.

Da mesma maneira, o levan-
tamento mostrou que entre a
população que está em teletra-
balho a incidência foi menor
(8%) e para os que trabalham
fora de casa foi de 14,3%. Já os
que trabalham de forma mista foi
de 8,2%. Entre os desemprega-
dos, 15,1% já tiveram contato
com o vírus.

A estimativa de proporção de
assintomáticos nesta fase do in-
quérito que apresentaram teste
reagente para covid-19 foi de
39,7%. “Esse é um número ex-
pressivo que mostra que realmen-
te podemos ter um número ele-
vado de pessoas que não apresen-
tam nenhum sintoma. E mostra
também que, como diz a litera-
tura, uma parte das pessoas que
contraem não tem sintomas. Es-
ses números precisam estar a
serviço da construção de estra-
tégias corretas para o combate”.

Inquérito paralelo
Por conta desses resultados

relacionados à idade predomi-
nante, o prefeito Bruno Covas
solicitou à Secretaria Municipal
de Saúde que faça um inquérito
paralelo à Fase 4 com exclusi-
vidade para crianças e adoles-

centes. “Assim poderemos ter
mais dados para embasar a deci-
são da prefeitura em relação à
volta às aulas, pois teremos in-
formações sobre a relação da
transmissão entre as crianças e
adolescentes e seu comporta-
mento em famílias de pessoas
que testaram positivo”, disse o
prefeito.

Para Covas, o novo corona-
vírus está mostrando de fato a
desigualdade existente na capi-
tal paulista. “A incidência é qua-
tro vezes maior na classe D do
que na A. Quem é mais pobre
tem mais chance de pegar o ví-
rus e mais do que o dobro sobre
quem tem ensino fundamental,
quando comparado a quem tem
ensino superior. A população
com menos instrução pega mais.
Mostra ainda a desigualdade ra-
cial, já que os pretos e pardos
têm 60% mais chance de pegar
do que os brancos. São dados
que conformam o que temos fa-
lado há algum tempo”, ressalta
Covas.

Segundo o boletim mais re-
cente, a cidade de São Paulo ti-
nha até ontem (27) 207.933 ca-
sos confirmados e 9.315 óbitos
por covid-19. Nos últimos 14
dias foram registradas 8.923 in-
ternações pela doença. A taxa de
ocupação média de leitos de UTI
Covid na rede municipal nos úl-
timos 7 dias é de 56,9% e a mé-
dia da taxa de ocupação de lei-
tos de UTI Covid na cidade nes-
se mesmo período é de 66,1%.
(Agência Brasil)

Julho lembra importância do diagnóstico
 e vacinação contra as hepatites virais

Estima-se que mais de 100
mil pessoas vivam com as hepa-
tites B e C na Cidade de São Pau-
lo. O número, no entanto, não se
aproxima do de casos diagnos-
ticados. Por isso é tão importan-
te falar do o Dia Mundial da Luta
contra as hepatites virais, insti-
tuído pela Organização Mundial
da Saúde para 28 de julho.

As doenças, que causam in-
flamação no fígado e podem le-
var a cirrose e mesmo câncer,
podem ser assintomáticas na
maioria dos casos, mas devem
ser diagnosticadas para que se

evite a transmissão para outras
pessoas e sejam tratadas corre-
tamente. Para isso, a Cidade de
São Paulo dispõe de exames rá-
pidos e gratuitos em todas as
Unidades Básicas de Saúde.

Perguntas e respostas so-
bre Hepatites B e C

Com o diagnóstico em mãos,
os pacientes podem conviver
bem com a Hepatite B e se cu-
rar da Hepatite C. A rede pública
oferece vacina gratuita para a
Hepatite B, que deve ser tomada
em três doses.

“A vacina é extremamente
eficaz e evita que a pessoa ado-
eça ao ter contato com o vírus.
Ela existe há algumas décadas,
quase não tem efeitos colaterais
e está disponível em todas as
unidades de saúde”, explica Cé-
lia Regina Cicolo da Silva, co-
ordenadora do programa de he-
patites virais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. “A hepatite A
também tem uma vacina eficaz
aplicada na infância e a imuni-
dade de ambas é para toda a vida,
realizando-se o esquema corre-
tamente”.

A prevenção também é im-
portante. A hepatite A é transmi-
tida por água e alimentos conta-
minados, enquanto os tipos B e
C são transmitidos pelo sangue
e por meio de relações sexuais.
Portanto, certifique-se de não
compartilhar instrumentos per-
furocortantes não esterilizados,
como agulhas, aparelhos de bar-
bear ou alicates, e de usar sem-
pre preservativo.

Saiba mais sobre a luta con-
tra as hepatites virais no episó-
dio #58 do podcast Acontece em
SP.

Teste de vacina contra o coronavírus
começa em mais quatro centros

O Governo de São Paulo co-
meça nesta semana os testes clí-
nicos da vacina contra o coro-
navírus em quatro novos centros
de pesquisa.  O potencial imuni-
zante está em fase final de pes-
quisa por meio de uma parceria
entre o Instituto Butantan e a far-
macêutica Sinovac Life Science.

A testagem coordenada pelo
Butantan terá a participação de
9 mil voluntários e deve ser con-
cluída entre o fim de outubro e
o início de novembro. Dos 12
centros de pesquisa seleciona-
dos no Brasil, o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas e o HC
(Hospital das Clínicas) da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão

Preto da USP iniciam a pesqui-
sa nesta quinta-feira (30).

No dia seguinte, é a vez da
Universidade Municipal de São
Caetano do Sul e do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento de
Fármacos da UFMG (Universi-
dade Federal de Minas Gerais).

O Emílio Ribas e o Centro da
UFMG contarão com 852 partici-
pantes cada. Já a Universidade
Municipal de São Caetano do Sul
terá 652 voluntários, além de ou-
tros 500 no HC de Ribeirão Preto.

O primeiro centro a testar a
Coronavac em voluntários foi o
HC da Faculdade de Medicina da
USP, na capital, na última terça-
feira (21). A terceira fase de tes-

tes no HC em São Paulo é direci-
onada a 890 voluntários. O início
dos testes nos demais centros será
anunciado nos próximos dias.

O imunizante desenvolvido
pela Sinovac Life Science é um
dos mais promissores do mun-
do porque utiliza tecnologia já
conhecida e amplamente aplica-
da em outras vacinas. O Institu-
to Butantan avalia que sua incor-
poração ao sistema de saúde
deva ocorrer mais facilmente.

O laboratório asiático já re-
alizou testes em cerca de mil
voluntários na China, nas fases
1 e 2. Antes, o modelo experi-
mental aplicado em macacos
apresentou resultados expressi-

vos em termos de resposta imu-
ne contra o coronavírus.

A farmacêutica forneceu ao
Butantan as doses da vacina para
a realização de testes clínicos de
fase 3 em voluntários no Brasil,
com o objetivo de demonstrar
sua eficácia e segurança.

Caso a vacina seja aprovada,
a Sinovac e o Butantan vão fir-
mar acordo de transferência de
tecnologia para produção em
escala e fornecimento gratuito
ao SUS (Sistema Único de Saú-
de). Os passos seguintes serão
o registro do imunizante pela
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e distribui-
ção em todo o Brasil.

Metrô abre licitação para uso comercial de
espaços em estações e terminal de ônibus

A Companhia do Metropoli-
tano de São Paulo abriu no últi-
mo sábado (25), por meio de pu-
blicação no Diário Oficial Em-
presarial do Estado, uma conces-
são de uso para exploração co-
mercial mediante remuneração.
Os vencedores do processo lici-
tatório também serão responsá-
veis pela administração, implan-

tação, operação, manutenção e
segurança das 15 áreas.

Os espaços comerciais ofe-
recidos estão localizados nas
estações Jabaquara, Vila Maria-
na, Vergueiro, São Joaquim, Ti-
radentes, Portuguesa-Tietê, Ca-
randiru, Jardim São Paulo-Ayr-
ton Senna e Tucuruvi, na Linha
1- Azul, e Bresser-Mooca, Be-

lém e Tatuapé, na Linha 3- Ver-
melha. A área dos espaços varia
de 7 m² a 40 m². Na estação Vila
Mariana são quatro espaços, to-
dos no terminal de ônibus urba-
nos integrado à estação.

Nesses locais, de acordo
com especificações, poderão
ser comercializados alimen-
tos e vestuários, entre outros

produtos.
O processo será na modali-

dade pregão eletrônico. Mais
informações sobre a licitação
podem ser obtidas no edital
completo, disponível nos ende-
reços www.bec.sp.gov.br,
www.imesp.com.br e
www.metro.sp.gov.br desde esta
segunda-feira (27).

M Í D I A S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de

política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando
referência da liberdade possível ... Twitter, @CesarNetoRe-
al ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Segunda onda do mutante Corona vírus (Covid 19) pela Euro-

pa já pauta aberturas e fechamentos pelo mundo. Na cidade de
São Paulo não deve ser diferente. Todos os vereadores tão pro-
cupados com as vidas dos alunos, professores e funcionários

+
PREFEITURA (SP)
Após antecipar que em 2020 não rolarão presencialmente os

maiores eventos paulistanos, o sobrevivente (câncer e Covid 19)
Bruno Covas (PSDB) autorizará a volta presencial às aulas nas
escolas municipais pra setembro. Os contágios tão aumentando

+
ASSEMBLEIA (SP)
Bolsonarista raiz, o deputado Gil Diniz segue (medida judici-

al) filiado ao PSL, pelo qual elegeu-se em 2018. O ‘carteiro rea-
ça’, representante do deputado federal Eduardo Bolsonaro, não
decidiu pra qual partido irá, caso venha ser afastado em definitivo

+
GOVERNO (SP)
Preocupação crescente pra João Doria (líder do novo PSDB)

em função da Europa já estar em estado de alerta, pela rápida
segunda onda de contaminações do mutante Corona vírus (Covid
19). Doria já sofre todo tipo de pressão pra não recuar das aber-
turas

+
CONGRESSO (BR)
Pelo menos 100 - dos 513 deputados federais - podem dispu-

tar as eleições municipais 2020, apesar de todas as dificuldades
que as prefeituras estão passando por conta dos prejuízos causa-
dos pelo Corona vírus mutante (Covid 19). O Brasil tem 5.570
cidades

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Jair Bolsonaro começa a conversar com parte do MDB e DEM

(ex-PFL), além de também tentar se articular com demais parti-
dos que acabarão formando um novo ‘centrão’, coisa que aconte-
ce desde a Assembleia Nacional (pré-Constituição atual de 1988)

+
PARTIDOS (BR)
O PT, com deputado presidindo a Assembleia (Rio), o PSDB

no Senado com Serra e com Aécio na Câmara Federal. O minis-
tro Toffoli, presidindo o Supremo, tá dando aos 3 as condições
de se defenderem de acusações e da própria Polícia Federal. Haja
Poder ...

+
JUSTIÇAS (BR)
Em tempos de inteligências artificiais e Lenovo entrando na

Justiça Eleitoral, o Ministro (Supremo) Luís Barroso assume que
a Justiça Eleitoral não tem poderes pra impedir as ‘fake news’.
As plataformas (twitter, Face, Insta etc.) devem fazer seus con-
troles ...

Fundação Florestal
reabre Caminhos

do Mar
A Fundação Florestal, vincu-

lada à Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, retomou
na segunda-feira (27) a visitação
ao Caminhos do Mar, localizado
no Parque Estadual Serra do Mar,
em São Bernardo do Campo, re-
gião do ABC paulista. O acesso
permitirá caminhada pelo planal-
to com descida até o litoral, su-
bida dos Passos de Dom Pedro I
rumo à independência e visitas à
Calçada do Lorena. Não será per-
mitida a circulação de veículos
automotores.

O Caminhos do Mar é co-
nhecido por seu acervo histó-
rico cultural composto por pe-
dras irregulares retiradas dos
leitos dos rios, onde se formou
a primeira ligação pavimenta-
da entre a capital e o litoral pau-
lista. Os remanescentes da Cal-
çada do Lorena se misturam a
um precioso patrimônio ambi-
ental de Mata Atlântica e da bi-
odiversidade, contemplando a
preservação de diversas espé-
cies da fauna e da flora amea-
çadas de extinção.
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Lembre sempre de lavar as mãos

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, disse na ter-
ça-feira, (28) que a superação de
gargalos que envolviam direitos
dos trabalhadores, obtida com a
reforma trabalhista, já foi perce-
bida pelos investidores estran-
geiros e, com o portfólio de ati-
vos atraentes para leilões no país;
a trajetória de recuperação fis-
cal; e a queda da taxa básica de
juros (Selic), representa um con-
junto de fatores que colocam o
Brasil na mira dos investidores.

Freitas disse que toda essa
conjuntura permitirá que, até o
fim do ano, mais de 100 leilões
de ativos sejam implementados
pela pasta e destacou os proje-
tos de concessão das rodovias
BR-116/101 (a Nova Dutra, en-
tre Rio de Janeiro e São Paulo)
e a BR-163, no Pará, e a Ferro-
via de Integração Oeste-Leste,
além da sexta rodada de conces-
são de 22 aeroportos.

“Se colocarmos em um grá-
fico países de dimensão conti-

nental, acima de 5 milhões de
quilômetros quadrados, com
uma população gigantesca, aci-
ma de 200 milhões de habitan-
tes, portanto, com grande mer-
cado consumidor, e PIB [Produ-
to Interno Bruto] acima de US$
1 trilhão, veremos que, na inter-
secção desse diagrama, teremos
apenas três países: Brasil, Chi-
na e Estados Unidos”, disse
Freitas, ao participar do webinar
Invest Brasil Infraestructure
2020, promovido pela Apex-
Brasil. “Isso, por si só, já chama
a atenção dos investidores es-
trangeiros.”

“E tem mais ainda: a trajetó-
ria em que nos encontramos, ten-
do passado por crise severa; e, a
partir daí, a mudança estrutural
onde os principais riscos perce-
bidos pelos investidores foram
atacados, como a questão traba-
lhista”, acrescentou o ministro,
ao reiterar que, com a reforma,
o país conseguiu superar os gar-
galos que envolviam direitos tra-

balhistas. “Houve uma diminui-
ção extraordinária dos processos
trabalhistas após a reforma.”

Atratividade
Ainda segundo o ministro, o

cenário ficou mais atrativo com
a aprovação do teto dos gastos,
que iniciou uma trajetória de re-
cuperação fiscal, e com a refor-
ma da Previdência. Além disso,
a queda dos juros teve continui-
dade, com a taxa Selic em
2,25%, o que é “extraordinário”
para os investimentos em infra-
estrutura. “Temos o maior pro-
grama de concessão do mundo,
que trará avalanche de dinheiro
privado à nossa economia, trans-
formando nossa infraestrutura
nos próximos anos”, destacou
Freitas, ao lembrar que o Brasil
tem também “um histórico de
respeito a contratos”, que é bem
visto pelos investidores.

De acordo com Freitas, o
país aprendeu a estruturar suas
concessões e, por isso, tem

hoje, provavelmente, “a estrutu-
ra mais sofisticada do mundo,
no que diz respeito a comparti-
lhamento de riscos”. Como
exemplo, citou o risco cambial,
um assunto que, apesar de apa-
recer como preocupação dos
investidores, sempre foi “joga-
do para debaixo do tapete”.

Para superar tal problema, o
ministro disse que a estratégia
adotada nos leilões foi a “outor-
ga variável”, medida que, segun-
do ele, amortece as variações de
câmbio nas situações em que o
investidor tem de tomar dinhei-
ro no exterior. “Vamos abater, do
valor da outorga variável, a per-
da com eventual desvaloriza-
ção de câmbio, ou acrescentar
o ganho com eventual valoriza-
ção. Vamos trabalhando com
débitos e créditos numa conta
gráfica até o final do período
do financiamento, deixando
um período de calda para o acer-
to de contas”, explicou o minis-
tro. (Agência Brasil)

OMS diz que
pandemia de covid-
19 é “uma grande

onda”, não é sazonal
Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS)

descreveu a pandemia de covid-19 nesta terça-feira como “uma
grande onda” e pediu cautela durante o verão do Hemisfério
Norte, já que a infecção não compartilha a tendência do vírus
da gripe de acompanhar as estações.

As autoridades da OMS têm se esforçado para evitar des-
crever um ressurgimento de casos de covid-19 como os de
Hong Kong como “ondas”, já que isso sugere que o vírus está
se comportando de maneiras fora do controle humano, quan-
do na verdade uma ação organizada pode refrear sua dissemi-
nação.

Margaret Harris repetiu esta mensagem durante uma cole-
tiva de imprensa virtual em Genebra. “Estamos na primeira
onda. Será uma grande onda. Ela subirá e descerá um pouco. A
melhor coisa é achatá-la e transformá-la em algo que passa
junto aos pés”, disse.

Apontando para os números altos de casos no auge do ve-
rão dos Estados Unidos, ela pediu vigilância na aplicação de
medidas e desaconselhou grandes aglomerações.

“As pessoas ainda estão pensando sobre estações do ano.
O que todos precisamos ter na cabeça é que esse é um novo
vírus que está se comportando de forma diferente”, disse.

Mas ela também expressou o temor de casos de covid-19
coincidirem com casos de gripe sazonal normal durante o in-
verno do Hemisfério Sul e disse que a OMS está monitorando
isso atentamente.

Por enquanto, disse, amostras de laboratório não estão
mostrando muitos casos de gripe, o que indica um início de
estação tardio.

“Se você tem um aumento de uma doença respiratória quan-
do já tem um fardo muito grande de doenças respiratórias,
isso coloca ainda mais pressão no sistema de saúde”, disse,
pedindo para que as pessoas a se vacinarem contra a gripe.
(Agência Brasil)

EUA: número
recorde de mulheres
negras concorrerá

ao Congresso
A parlamentar do estado do Arkansas (EUA) Joyce Elliott,

que buscará uma vaga no Congresso norte-americano em no-
vembro, foi apenas a segunda estudante negra no ensino mé-
dio de sua escola – a primeira foi sua irmã mais velha. Se
eleita, ela será a primeira deputada negra de seu estado em
Washington.

A eleição do fim do ano será “uma chance de mudar nossa
história”, disse ela à Reuters, após uma manifestação contra
o racismo em um condado de maioria branca. “Decidi que pre-
cisava concorrer porque vejo um caminho para vencer”.

No momento em que os Estados Unidos lutam contra a
pandemia do novo coronavírus, que vem infectando e matan-
do negros desproporcionalmente, e testemunham tumultos
contra a violência policial, um número recorde de mulheres
negras está concorrendo ao Congresso.

Elliott é uma de pelo menos 122 mulheres negras ou mul-
tirraciais que disputarão cadeiras no Legislativo federal na
eleição deste ano. O número aumenta constantemente desde
2012, quando foi de 48, de acordo com o Centro para Mulhe-
res e Políticas Americanas (Cawp).

Agora que a temporada de primárias se aproxima do fim,
quase 60 mulheres negras ainda estão no páreo, segundo o
grupo Collective PAC.

“As pessoas estão ficando mais acostumadas a ver tipos
diferentes de pessoas no Congresso. Você não sabe como é
ter mulheres negras poderosas no Congresso até ver essas
mulheres”, disse Pam Keith, veterana da Marinha e advogada,
que concorre na primária democrata em busca de uma vaga
pela Flórida.

As mulheres negras são quase 8% da população dos EUA,
mas 4,3% do Congresso, de acordo com relatório do Centro
para Mulheres e Políticas e Alturas Maiores da América, um
comitê de ação política que visa a eleger mais mulheres ne-
gras progressistas para cargos públicos. Elas estão sub-re-
presentadas em vagas executivas em todo o estado, e também
entre os prefeitos, segundo o relatório.

As eleitoras negras, no entanto, tiveram o maior índice de
participação de qualquer grupo nas eleições presidenciais de
2008 e 2012.

Historicamente, as mulheres negras sempre tiveram mais
probabilidade de vencer em distritos de maioria negra, mas
neste ciclo eleitoral muitas estão concorrendo em distritos
mistos ou de maioria branca – alguns dos quais votaram ante-
riormente em republicanos.

Várias das oito candidatas negras ao Congresso, com as
quais a Reuters conversou, disseram que se identificam me-
lhor com os eleitores do que seus oponentes frequentemente
mais ricos, porque elas também passaram por adversidades.
(Agência Brasil)

Endividamento aumenta entre
famílias mais pobres em julho

O percentual de famílias
com dívidas atingiu 67,4% em
julho, o maior nível da série his-
tórica da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), divulgou na ter-
ça-feira, (28) a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

O crescimento se deve ao
aumento do endividamento das
famílias com até 10 salários
mínimos de renda, que chegou
ao recorde de 69% em julho,
acima dos 68,2% de junho e
dos 65,4% de julho de 2019.
Por outro lado, o grupo de fa-
mílias com renda superior a
esse patamar teve uma redu-
ção do endividamento, che-
gando a 59,1% em julho, abai-
xo dos 60,7% em junho. Ape-
sar disso, o percentual ficou aci-
ma dos 58,7% de julho de 2019.

“As necessidades de crédito
têm aumentado para as famílias
com menor renda, seja para pa-
gamento de despesas correntes,
seja para manutenção de algum
nível de consumo”, analisa a
CNC em texto de divulgação da
pesquisa, que compara: “por ou-
tro lado, para as famílias de mai-

or renda, tem aumentado a pro-
pensão a poupar”.

A pesquisa é realizada men-
salmente com 18 mil consumi-
dores e considera como dívidas
as despesas declaradas com che-
que pré-datado, cartão de crédi-
to, cheque especial, carnê de
loja, crédito consignado, em-
préstimo pessoal, prestação de
carro e de casa, ainda que este-
jam em dia.

A Peic também questiona
os entrevistados sobre dívidas
ou contas em atraso, percentu-
al que chegou a 26,3% no ge-
ral, o maior valor desde setem-
bro de 2017.

Mais uma vez, o percentual
cresceu para as famílias de
menor renda e caiu para as mais
ricas. Enquanto os lares com
até 10 salários mínimos tive-
ram aumento de 28,6% em ju-
nho para 29,7% em julho, para
os demais, o percentual caiu de
11,3% para 11,2%.

Outro percentual calculado
pela pesquisa é o das famílias
que não terão condições de pa-
gar suas dívidas, que chegou a
12% em julho, acima dos 11,6%
de junho e dos 9,6% de julho de

2019. Nesse caso, o percentual
cresceu para os dois grupos de
renda: de 13,2% em junho para
13,7% em julho no caso das
mais pobres; e de 4,7% em ju-
nho para 4,9% em julho no caso
das mais ricas.

Nível de endividamento
O número de pessoas que se

declararam muito endividadas
teve, em julho, sua primeira que-
da desde o início do ano. O per-
centual caiu de 16,1% em junho
para 15,5%. No ano passado,
porém, essa fatia dos entrevis-
tados era de 13,3%.

Em média, as famílias decla-
raram que as dívidas consomem
30,3% de sua renda, percentual
que caiu em relação a junho,
quando era de 30,4%. Já em ju-
lho de 2019, eram 29,9%.

Ainda segundo a pesquisa, o
tempo médio de comprometi-
mento com dívidas cresceu e
chegou a 7,4 meses em julho.
Uma parcela de 21,2% das famí-
lias declarou ter dívidas até três
meses, enquanto 34,5%, por
mais de um ano. Também se ele-
vou o tempo médio para quita-
ção das dívidas das famílias

inadimplentes, de 60,7 dias em
junho para 61 dias em julho.

Tipo de dívida
A dívida mais comum entre

os brasileiros é o cartão de cré-
dito, declarado por três em cada
quatro entrevistados, com
76,2%. Carnês foram menciona-
dos em 17,6% das entrevistas;
financiamento de carro, em
11,3% e financiamento de casa,
em 10,1%.

A CNC avalia que há sinais
de alguma recuperação da eco-
nomia a partir de maio e junho,
mas a proporção de consumi-
dores endividados no país é
elevada.

“Assim, é importante seguir
ampliando o acesso ao crédito
com custos mais baixos, como
também alongar os prazos de
pagamento das dívidas para, com
isso, mitigar o risco do crédito
no sistema financeiro”, afirma o
texto, que destaca que benefíci-
os emergenciais têm impactado
positivamente o consumo, e as
quedas de taxas de juros e infla-
ção podem favorecer o poder de
compra dos consumidores.
(Agência Brasil)

País registra perda de 10,9 mil vagas
de empregos formais em junho

As demissões de empregos
formais chegaram a 906.444 e
as admissões a 895.460, em ju-
nho. Com isso, o saldo negativo
ficou em 10.984 vagas, número
inferior ao registrado em maio
(-350.303), informou na terça-
feira, (28) a Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, que
divulgou os dados do Novo Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (Novo Caged).

A secretaria destaca que, em
junho, “o mercado formal de tra-
balho apresentou melhora em
relação a maio. Junho teve 16%
menos desligamentos (166.799)
e 24% mais admissões
(172.520) do que maio”.

No primeiro semestre, o sal-
do do emprego formal ficou ne-
gativo em 1.198.363, resultado

de 6.718.276 admissões e
7.916.639 desligamentos.

A quantidade total de víncu-
los ativos com carteira assinada
ficou em 37.611.260. O salário
médio de admissão em junho foi
de R$ 1.696,92.

O secretário Especial de
Previdência e Trabalho, Bruno Bi-
anco, afirmou que os dados mos-
tram “uma reação clara do mercado
de trabalho”, com retomada da eco-
nomia. “Posso trazer indícios cla-
ros que já iniciamos a retomada. A
retomada do mercado de trabalho é
muito forte, expressiva. Temos mei-
os para surpreender o mundo, como
o nosso ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, tem dito”, afirmou.

Setores
A agropecuária foi o setor de

melhor desempenho, com a

abertura de 36.836 novas vagas,
seguido pela construção civil,
que registrou saldo positivo de
17.270 postos de trabalho. Co-
mércio e serviços registram sal-
dos negativos com o fechamen-
to de 16.646 e 44.891 vagas,
respectivamente.

Regiões
Entre as regiões, Centro-

Oeste, Norte e Sul tiveram re-
sultados positivos, com saldos
de 10.010, 6.547 e 1.699, res-
pectivamente. O pior resultado
foi o da Região Sudeste que fe-
chou o mês com menos 28.521
vagas. No Nordeste, o saldo fi-
cou negativo em 1.341.

Entre as unidades da Federa-
ção, o melhor resultado foi re-
gistrado em Mato Grosso com
a abertura de 6.709 postos de

trabalho. Em contrapartida, o
pior resultado foi no Rio de Ja-
neiro que em junho registrou o
fechamento de 16.801 vagas.

Reforma trabalhista
A modalidade trabalho inter-

mitente teve saldo positivo de
5.223 empregos, resultado de
11.848 admissões e 6.625 des-
ligamentos. De acordo com a
secretaria, 79 trabalhadores ti-
veram mais de um contrato in-
termitente.

Com 5.889 admissões em
regime de tempo parcial e
11.461 desligamentos, o traba-
lho em regime de tempo parcial
teve resultado negativo (-5.572).
Foram registrados 19 trabalha-
dores com mais de um contrato
em regime de tempo parcial.
(Agência Brasil)

CNI aponta confiança de empresários
em 10 setores industriais

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei) teve
melhora em 29 dos 30 setores
industriais pesquisados em ju-
lho, mas em apenas dez o in-
dicador ultrapassou a linha di-
visória que indica confiança
dos empresários com o mer-
cado. Entre eles estão os se-
tores de produtos de limpeza,
farmoquímicos, móveis, ali-
mentos e plásticos.

Os resultados setoriais da
pesquisa foram divulgados na
terça-feira, (28) pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). Os indicadores do Icei

variam de 0 a 100 pontos. Quan-
do estão acima dos 50 pontos
mostram que os empresários
estão confiantes. Valores abaixo
de 50 pontos indicam falta de
confiança do empresário.

Em julho, o Icei da Indús-
tria de Transformação alcançou
49,1 pontos, após crescer pelo
terceiro mês consecutivo. A
confiança aumentou em 25 dos
26 setores pesquisados nesse
segmento, a exceção é bio-
combustíveis.

Desses 26 setores, os em-
presários estão confiantes em
nove, sendo que em oito eles

passaram a ficar confiantes (in-
dicador acima de 50 pontos) em
julho. São eles: alimentos; quí-
micos; sabões, detergentes, pro-
dutos de limpeza, cosméticos,
produtos de perfumaria e de hi-
giene pessoal; borracha; plásti-
co; minerais não metálicos; ou-
tros equipamentos de transpor-
te; e móveis. No setor de farmo-
químicos e farmacêuticos, os
empresários já estavam confian-
tes em junho.

O Icei da Indústria Extrativa
passou de 50,8 pontos em junho
para 53,8 pontos neste mês. A
extração de minerais não metáli-

cos é o décimo setor que já pas-
sou da linha divisória que separa
confiança da falta de confiança.

Já o Icei da Indústria de
Construção atingiu 46,3 pontos,
após crescer 3,7 pontos em ju-
lho. É a terceira alta consecuti-
va do índice. Todos os três seto-
res da construção considerados
registraram crescimento do in-
dicador, mas seguem abaixo dos
50 pontos.

A pesquisa da CNI consultou
2.305 empresas entre 1º e 13
julho, sendo 899 pequenas em-
presas, 845 médias e 561 gran-
des. (Agência Brasil)



Faixa de extrema pobreza é a
menor em 40 anos no Brasil
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APEX-BRASIL E EMBRAPA
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento) participou terça-feira (21) da cerimônia de assinatura de
um acordo geral de cooperação entre a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

... PARCERIA
De acordo com o presidente da Embrapa, Celso Moretti, há

10 anos a empresa buscava a formalização dessa parceria. “Isso
vai permitir que a Embrapa, juntamente com a Apex, acesse mer-
cados, investidores, possibilitando a captação de recursos e tra-
ga investimentos maiores e mais robustos para o Brasil. Avalio
que temos enormes possiblidades de trabalharmos em conjun-
to”, afirmou.

RENOVABIO
Vice-presidente da região sudeste da Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA), o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania – SP)
comemorou, o anúncio do ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, de que o governo vai enviar ao Congresso, nesta
semana, uma nova medida provisória para tratar do Renovabio e
dos créditos de descarbonização, os Cbios.

MEL
Foi realizada a videoconferência pela Secretaria de Agricul-

tura e Abastecimento do Estado de S.Paulo, sucesso quanto ao
número de participantes. Em apenas poucos dias de divulgação, o
tema “Introdução à Meliponicultura – Identificação das princi-
pais espécies de abelhas melíponas” chamou a atenção de um
público bastante diverso de mais de 900 pessoas. Disponibiliza-
da via YouTube, em menos de 20 horas, a viodeoconferência já
havia sido visualizada por 2.880 pessoas.

SUPERÁVIT
Nos primeiros seis meses de 2020, as exportações do Esta-

do de São Paulo somaram US$ 19,27 bilhões (18,9% do total
nacional), e as importações US$ 25,79 bilhões (32,5% do total
nacional), registrando déficit comercial de US$ 6,52 bilhões,
informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio
do Instituto de Economia Agrícola (IEA).

AGRICULTURA E AMAZÔNIA
A ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que

o agro brasileiro precisa assumir uma posição política em defe-
sa da Amazônia e destacou a necessidade de criação de um plano
estratégico para o desenvolvimento da região. Durante participa-
ção na videoconferência “Amazônia: Ocupação Sustentável”, re-
alizada pela Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), Izabella
salientou que, com o compromisso político de combater o des-
matamento ilegal e de implementar, em caráter de urgência, o
Código Florestal, “nenhum país do mundo conseguirá enfrentar
o Brasil na agenda do meio ambiente”.

RASTREABILIDADE
Representantes das cadeias produtivas de frutas e hortaliças

se reuniram, por videoconferência, para discutir a rastreabilida-
de de produtos vegetais, prevista em Instrução Normativa, do
Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). O tema foi tratado durante encontro das Co-
missões Nacionais de Hortaliças e Flores e de Fruticultura da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 

IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA
O Ministério da Agricultura, Pecuária disponibilizou para

consulta pública, até o dia 9 de agosto, a lista preliminar dos pro-
dutores e agroindústrias que produzem queijos e bebidas com
nomes protegidos por Indicação Geográfica (IG) europeias. O
Acordo de Associação do Mercosul com a União Europeia foi
assinado em 2019 e a Indicação Geográfica, que é a identifica-
ção de um produto ou serviço como originário de um local ou
reputação, foi um dos temas abordados. O Mercosul reconheceu
aproximadamente 350 IGs europeias. 

HORTALIÇAS
Os preços da maioria das hortaliças analisadas pela Compa-

nhia Nacional de Abastecimento (Conab) nas principais Centrais
de Abastecimento (Ceasas) do país, no mês de junho, apresenta-
ram redução. Foi o caso da batata, da cenoura, da cebola e do
tomate. O resultado está no 7º Boletim Prohort, publicado, pela
Companhia. 

CANA DE AÇÚCAR
As usinas sucroalcooleiras do estado de São Paulo recebe-

ram, visitas agendadas de técnicos da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). A medida visa recolher informações que
vão atualizar os números da safra de cana-de-açúcar no estado, e
segue as recomendações das autoridades da área de saúde, no
sentido de adotar práticas que garantam a segurança dos agentes
envolvidos.

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

A faixa da população que vive
em extrema pobreza foi a menor
dos últimos 40 anos no Brasil,
na passagem de maio para junho
deste ano. É o que revela levan-
tamento feito pelo pesquisador
Daniel Duque, do Instituto Bra-
sileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV),
com base em dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílio Covid 19 (Pnad Covid-19)
de junho, realizada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e nos parâme-
tros do Banco Mundial na defi-
nição de linha de pobreza.

Duque destacou que os ní-
veis são os menores já registra-
dos por todas pesquisas domici-
liares brasileiras, mas disse que
a comparação não é perfeita por-
que a abrangência do modelo
dos levantamentos mudou ao
longo dos anos.

De acordo com a Pnad Co-
vid 19, a faixa dos que vivem com
menos de US$ 1,90 por dia, ou
R$ 154 mensais, considerada de
extrema pobreza caiu de 4,2%
(8,8 milhões de pessoas) para
3,3% (6,9 milhões de pessoas)
de maio para junho deste ano. Já
a referente à parcela dos que vi-

vem com menos de US$ 5,50
por dia, ou R$ 446 mensais, ou
na faixa de pobreza, caiu de
23,8% para 21,7%.

Para o pesquisador, as redu-
ções coincidem com o aumento
da cobertura do auxílio emer-
gencial. Duque lembrou que, de
maio para junho, o total de con-
templados com o benefício pas-
sou de 45% para cerca de 50%
da população, principalmente, os
mais pobres.

Para ele, o aumento da co-
bertura foi possível com a redu-
ção dos problemas de acesso ao
benefício ocorridos inicialmen-
te. “Em abril e maio ainda havia
pessoas que estavam demoran-
do a ser autorizadas. Isso acon-
teceu em grande volume. De-
pois, foi aumentando o número
de pessoas com acesso ao auxí-
lio, porque teriam direito mes-
mo, mas demoraram para conse-
guir”, disse Duque em entrevis-
ta à Agência Brasil.

O pesquisador acrescentou
que a Pnad Covid 19 do mês de
junho mostrou ainda que, mes-
mo quem não recebeu o auxílio,
teve aumento de renda. “Houve
incremento de renda na popula-
ção entre 20% e 30% mais po-

bre, que teve aumento, fora o
auxílio. No entanto, o auxílio foi
mais predominante, gerando au-
mento de quase R$ 40 por pes-
soa entre os 10% mais pobres.
Entre os 10% e 20% mais po-
bres, o aumento foi de R$ 20 e,
entre os 20% e 30% mais po-
bres, de pouco mais de R$ 23.”
Segundo Duque, o principal res-
ponsável foi o auxílio emergen-
cial, que aumentou cerca de R$
40 para os mais pobres [a faixa
mais baixa] e R$ cerca de R$ 20
para os outros.”

Duque observou ainda que,
também nesse período, o Con-
gresso Nacional expandiu o uni-
verso das pessoas que teriam di-
reito ao auxílio emergencial, e
este foi mais um fator de impac-
to nos números. “Ainda teve
uma mudança de ampliação do
auxílio no mês de maio, que teve
reflexos no mês de junho”,
acrescentou.

O pesquisador disse que, em
julho, a tendência é de estabilização,
porque já estará quase completo o
número de pessoas com direito ao
auxílio emergencial. “Ainda vai ter
parcelas para receber, mas não vai
aumentar o número de pessoas.
Vai ter ainda alguma inclusão,

mas será pequena.”
Para Duque, a expectativa de

fim do benefício é uma preocu-
pação porque pode alterar o ce-
nário. Ele mencionou a possibi-
lidade de criação de outro tipo
de benefício no lugar do auxílio
emergencial. Mesmo que o novo
valor fique muito abaixo do au-
xílio pago atualmente, ainda as-
sim se notará impacto, ressaltou
o pesquisador.

“Supondo que o governo lan-
ce o Renda Brasil logo após o au-
xílio emergencial, o volume de
transferência para as famílias será
muito menor. Não há dúvida de
que, se não houver uma forte re-
cuperação do mercado de traba-
lho, voltaremos a ver novos au-
mentos da taxa de pobreza nos
próximos meses. O maior risco
é aumentar tanto a taxa de pobre-
za e chegarmos a níveis menores
do que tínhamos em 2019, 2018.
Esse é o principal risco”, afirmou
Daniel Duque.

Na opinião do pesquisador,
quanto mais demorar a definição
de qual será a política social
pós-pandemia, mais aumentará o
risco de se deixarem muitas fa-
mílias vulneráveis à insuficiên-
cia de renda. (Agência Brasil)

Home office foi adotado por 46%
das empresas durante a pandemia

O trabalho em casa foi estra-
tégia adotada por 46% das em-
presas durante a pandemia, segun-
do a Pesquisa Gestão de Pessoas
na Crise covid-19. O estudo ela-
borado pela Fundação Instituto de
Administração (FIA) coletou, em
abril, dados de 139 pequenas,
médias e grandes empresas que
atuam em todo o Brasil.

O percentual de companhias
que adotou o teletrabalho duran-
te a quarentena foi maior no
ramo de serviços hospitalares
(53%) e na indústria (47%). En-
tre as grandes empresas, o índi-
ce das que colocaram os funci-
onários em regime de home
office ficou em 55% e em 31%,
entre as pequenas. Um terço do
total das empresas (33%) disse
que adotou um sistema parcial de

trabalho em casa, valendo ape-
nas em alguns dias da semana.

De acordo com o estudo,
41% dos funcionários das em-
presas foram colocados em re-
gime de home office, quase to-
dos os que teriam a possibilida-
de de trabalhar a distância, que
somavam 46% do total dos qua-
dros. No setor de comércio e
serviços, 57,5% dos emprega-
dos passaram para o teletraba-
lho, nas pequenas empresas o
percentual ficou em 52%.

Outra estratégia que teve
destaque entre as empresas foi
a antecipação de férias, adotada
por 46% das companhias, com
maior adesão das grandes (51%)
e do setor de serviços hospitala-
res (80%). A redução da carga de
trabalho com redução de salário

foi usada por 23% das empresas
e 12% disseram que tiveram que
demitir durante a pandemia.

Dificuldades
O estudo aponta que 67% das

companhias relataram dificulda-
des em implantar o sistema de
home office.

A familiaridade com as fer-
ramentas de comunicação foi
apontada como obstáculo por
34% das empresas, assim como
o comportamento dos funcioná-
rios ao acessarem os ambientes
virtuais (34%). A atuação das áre-
as de tecnologia da informação
foi um ponto levantado como di-
ficuldade por 28% das empresas.

Poucas empresas oferece-
ram suporte material aos funci-
onários para implantação do te-

letrabalho: 9% ajudaram nos
custos de internet e 7%, nos cus-
tos com telefone.

Após a pandemia
Apesar das dificuldades,

50% das empresas disseram que
a experiência com o teletraba-
lho superou as expectativas e
44% afirmam que o resultado fi-
cou dentro do esperado. No en-
tanto, pouco mais de um terço
(36%) disse que não pretende
manter o trabalho a distância após
o fim da pandemia. Um percen-
tual semelhante (34%) tem a in-
tenção de continuar com o tele-
trabalho para até 25% do quadro.
O restante (29%) quer manter o
home office para pelo menos
50% do quadro ou até todos os
funcionários. (Agência Brasil)

Incêndio criminoso ameaça 15 mil
metros quadrados de reserva no Rio

O Corpo de Bombeiros de
Petrópolis, na região serrana do
Rio de Janeiro, trabalha para con-
trolar um incêndio de grandes pro-
porções que atinge desde segun-
da-feira, (27) a Reserva Biológi-
ca de Araras, no alto da serra, pro-
vocada por um incêndio crimino-
so.

A equipe, que conta com o
apoio de órgãos ligados ao meio
ambiente, estão divididas entre as
áreas do Cobiçado, na entrada do
Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, da Reserva Biológica de
Araras e do Vale das Videiras. O
helicóptero  do Corpo de Bom-
beiros está sendo usado para dei-
xar os homens na área de mata e
fazer o lançamento de água em
pontos estratégicos da região.

Por terra, as viaturas seguem
trilhas para efetuar o combate ao
fogo. De acordo com a chefe da
reserva biológica de Araras,  Isa-
bela Bernardes “eram cinco anos
sem um incêndio dessa propor-
ção na Reserva Biológica de Ara-
ras. As chamas começaram na
beira da estrada, em uma zona de
amortecimento, chegando até a
área da reserva”, explicou.

O prefeito, Bernardo Rossi
disse que determinou hoje pela
manhã o apoio da Defesa Civil e

da Guarda Civil na força tarefa.
“Amanhã, mais 10 homens da pre-
feitura estarão disponíveis para
ajudar neste trabalho de combate
ao fogo, dando todo o suporte
necessário aos bombeiros”.

Participam também da ope-
ração equipes da Secretaria de
Defesa Civil e Ações Voluntári-
as, Guarda Civil, através do Gru-
pamento de Proteção Ambiental,
Instituto Estadual do Ambiente
(Inea),  Instituto Chico Mendes
de Biodiversidade (ICMBio) e
técnicos do Ibama.

O comandante do quartel do
Corpo de Bombeiros, em Petró-
polis, Gil Kempers, disse que on-
tem eram 10 mil metros quadra-
dos de área queimada. “A nossa
estimativa é que esse número suba
para 15 mil metros hoje”, avaliou.

De acordo com os bombei-
ros, nos últimos dois meses, fo-
ram registrados 120 incêndios
florestais em Petrópolis. No ano
passado, entre abril e setembro,
foram 196 casos. “Segundo nos-
sas estatísticas, 98% das quei-
madas na cidade são causadas
pelo homem, ou seja, são situa-
ções que podem e devem ser
evitadas”, disse o comandante
dos bombeiros em Petrópolis.

A força tarefa conta com 72

homens, 19 viaturas e uma ae-
ronave. Mais de 10 mil metros
quadrados – o equivalente a 10
campos de futebol – já foram
consumidos pelo fogo, que co-
meçou na madrugada desta se-
gunda-feira (27). O responsável
pela queimada foi identificado e
preso ontem por policiais civis
da 106ª DP de Itaipava.

Crime
O responsável pelo incêndio

foi preso, depois de ter coloca-
do fogo, no próprio carro, para
receber o seguro do veículo. De
acordo com o delegado titular
de Itaipava, João Valentim, o
suspeito compareceu à delega-
cia para registrar o roubo do car-
ro e apresentou uma versão que
gerou desconfiança na equipe
policial. Durante as investiga-
ções, os policiais foram infor-
mados que o incêndio de gran-
des proporções foi provocado
por um veículo incendiado.

O delegado, após ouvir tes-
temunhas e analisar câmeras de
vários postos de combustíveis,
verificou que o suspeito com-
prou, no dia anterior, um galão
de gasolina no município de
Três Rios. O material foi usado
para atear fogo no veículo.

A investigação apontou que
o autor do crime tinha como fi-
nalidade receber o seguro do
veículo com um sinistro, que na
verdade não ocorreu “acabando
por ocasionar um crime de gran-
des proporções, o maior regis-
trado em Petrópolis em 2020, de
acordo com o laudo pericial”,
informou o delegado Valentim.

O autor do crime, de 66
anos, foi autuado por tentativa de
estelionato e por crime ambien-
tal. Ele foi preso encaminhado à
Justiça para a audiência de cus-
tódia e depois aguardará julga-
mento num presídio do Estado.

Reserva
A Reserva Biológica de Ara-

ras protege a área que fica no li-
mite entre o município de Mi-
guel Pereira e o município de
Petrópolis. A princípio, essa área
havia sido reconhecida como flo-
resta protetora da união, pelo
Império do Brasil. Em seguida
passou a ser considerado Horto
Florestal até se tornar Reserva
Biológica. Em 2010 a Reserva foi
ampliada com contribuições téc-
nicas da equipe do Instituto de
Terra e Preservação Ambiental,
passando de 2.131 hectares para
3.862 hectares. (Agência Brasil)

Toffoli defende nova regulação
para combate às fake news

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, defendeu na terça-
feira, (28) a criação de novas re-
gras e instrumentos legais para
o combate às notícias falsas, as
fake news, que ampliem as pos-
sibilidades, inclusive, de respon-
sabilização das plataformas de
redes sociais.

“Não podemos normalizar,
condescender e aceitar as fake
news como um fenômeno inevi-

tável. Nós não podemos aceitar
isso como algo que seja impos-
sível de combater ou que se tor-
nará natural no dia a dia. Temos
que ter instrumento, Estado, re-
gulamentação, sim, e responsa-
bilidade do mercado”, disse To-
ffoli, durante seminário online
sobre liberdade de expressão,
organizado pelo site Poder360
em parceria com o Observató-
rio de Liberdade de Imprensa da
Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB).
O ministro destacou que em

todo o mundo há o movimento
de exigir maior responsabiliza-
ção das empresas em torno das
fake news, e que as plataformas
“sabem que essa responsabilida-
de está chegando”, mas tentam
postergar essa regulação por ra-
zões econômicas.

No fim de junho, o Senado
aprovou um projeto de lei com
o objetivo de combater a disse-

minação de informações falsas
por meio de redes sociais e ser-
viços de mensagem. O texto de-
pende agora de análise da Câma-
ra dos Deputados.

A iniciativa foi criticada pelo
presidente Jair Bolsonaro, que
disse ser uma limitação à liber-
dade de expressão. Ele já disse
também que pretende vetar tre-
chos da lei se receber o texto
aprovado pelo Senado para san-
ção. (Agência Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



DIRETORIA

Ana Fava Auriemo - Administradora

Salvador Marotta - Técnico CRC 1-SP 124.433/O-5

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
  Prejuízo do exercício 7.356 (4.051)
    Depreciação 3 3
    Equivalência patrimonial (7.504) 4.095
  Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
    Créditos tributários (4) 13
    Créditos com pessoas ligadas (9) (1)
  Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
    Fornecedores (1) (3)
    Obrigações fiscais 14 (1)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (145) (55)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Dívidas com pessoas  ligadas (104) (305)
  Aumento de capital - 500
  Lucros distribuídos (73) -
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades
  de financiamento (177) (195)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (322) 250

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 441 191
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 119 441
Variação de caixa e equivalentes de caixa (322) 250

F.A. PARTICIPAÇÕES LTDA.
C.N.P.J./M.F. 07.751.436/0001-61

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Quotistas: Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)ATIVO 2019 2018

Circulante 160 478
  Caixa e equivalentes de caixa 119 441
  Créditos tributários 41 37
Não circulante 266.034 258.524
  Créditos com pessoas ligadas 11 2
  Investimentos 266.020 258.515
  Imobilizado 3 7

  
Total do Ativo 266.194 259.002

2019 2018
(Despesas) e receitas operacionais
Gerais e administrativas (167) (88)
Resultado de equivalência patrimonial 7.504 (4.095)
Outras receitas operacionais - 119
Resultado operacional antes do resultado financeiro 7.337 (4.064)
Resultado financeiro 19 13
Receitas financeiras 19 13
Despesas financeiras - -
Lucro / prejuízo líquido do exercício 7.356 (4.051)
Resultado líquido por quota (em reais) 0,227 (0,125)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Capital social Reserva legal Reserva de lucros Prejuízos / lucros acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 31.962 - 228.346 - 260.308
Prejuízo do exercício - - - (4.051) (4.051)
Aumento de capital 500 - - - 500
Transferência para reserva de lucros - - (4.051) 4.051 -
Em 31 de dezembro de 2018 32.462 - 224.295 - 256.757
Lucro do exercício - - - 7.356 7.356
Transferência para reserva de lucros - - 7.283 (7.356) (73)
Em 31 de dezembro de 2019 32.462 - 231.578 - 264.040

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

PASSIVO 2019 2018
Circulante 15 2
  Fornecedores - 1
  Obrigações fiscais 15 1
Não circulante 2.139 2.243
  Dívidas com pessoas ligadas 2.139 2.243
Patrimônio líquido 264.040 256.757
  Capital social 32.462 32.462
  Reserva de lucros 231.578 224.295
Total do Passivo 266.194 259.002

1. Contexto operacional: A empresa tem por objeto a administração de 
bens e negócios próprios e a participação em outras sociedades como 
sócia ou acionista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As 
presentes demonstrações contábeis e financeiras foram aprovadas pela 
Diretoria da Empresa. As demonstrações contábeis e financeiras foram 
elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações – 
Lei nº 6.404/76 e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, inclusive as alterações promovidas pela 
Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. 3. Principais práticas contábeis: 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. O resultado é 
apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendi-
mentos, os encargos e as variações monetárias a índices oficiais, incidentes 
sobre ativos e passivos. Do resul tado é deduzida a parcela atribuível de 
imposto de renda e contribuição social. Os demais ativos são apresentados 
aos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidos e a provisão para perdas. O Imobilizado é 
demonstrado ao custo, sendo que a depreciação é calculada pelo método 
linear, às taxas usuais de mercado. Os Passivos circulantes estão 
demonstrados por valores conhe cidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

4. Sociedades investidas: Os investimentos em sociedades controladas e 
coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 5. Capital 
social: O capital social totalmente integralizado monta R$ 32.461.696,00, 
representado por 32.461.696 quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. 
6. Reserva de lucros: A destinação da reserva de lucros  deverá entrar na 
pauta da próxima reunião dos sócios. 7. Imposto de renda e contribuição 
social: Conforme facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou 
pelo regime de lucro real anual. A base de cálculo do imposto de renda é o 
resultado positivo do período compreendido entre janeiro e dezembro de 
2019. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota 
de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem a 
R$ 20 mil no mês, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota 
de 9% sobre o lucro tributável. 8. Instrumentos financeiros: A administração 
e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de polí-
ticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, 
devidamente monitorados pela Administração da Empresa, visando maxi-
mizar a rentabilidade de negócio para o cotista. Os principais instrumentos 
financeiros da Empresa estão representados por: a) Caixa e equivalentes de 
caixa; e b) Contas a pagar. Esses instrumentos, devido à sua natureza, às 
condições e aos prazos, têm seus valores contábeis registrados nos 
balanços patrimoniais próximos aos valores de mercado.

JHSF PAR S.A.
C.N.P.J./M.F. 66.727.132/0001-28

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Submetemos à sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)ATIVO 2019 2018

Circulante - -
  Caixa e equivalentes de caixa - -

Não circulante 542.661 538.817
  Créditos com pessoas ligadas 4.311 4.433
  Depósitos judiciais 5 5
  Investimentos 538.344 534.378
  Imobilizado 1 1

  
Total do Ativo 542.661 538.817

2019 2018
Despesas gerais e administrativas (117) (118)
Resultado de equivalência patrimonial 15.504 (7.914)
Lucro / Prejuízo  antes do resultado financeiro 15.387 (8.032)
Receitas financeiras - 1
Lucro / Prejuízo antes do IR e da CS 15.387 (8.031)
Lucro / Prejuízo líquido do exercício 15.387 (8.031)
Resultado por ação (em reais) 0,304 (0,159)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
  Prejuízo do exercício 15.387 (8.031)
  Reserva de equivalência patrimonial e provisão
    de investimentos negativos (15.343) 7.914
  Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
  Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
  Fornecedores (4) 8
Caixa gerado (aplicado) nas atividades
  operacionais 40 (109)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Créditos com pessoas ligadas 122 99
Caixa aplicado nas atividades de investimento 122 99
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Lucros distribuídos (162) -
Caixa (aplicado) gerado pelas atividades
  de financiamento (162) -

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa - (10)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início
  do exercício - 10
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício - -
Variação de caixa e equivalentes de caixa - (10)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Lucros (Prejuízos)
Capital social Reserva legal Reserva de lucros  acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 50.608 5.005 469.265 - 524.878
Prejuízo líquido do exercício - - - (8.031) (8.031)
Transferência para reserva de lucros - - (8.031) 8.031 -
Em 31 de dezembro de 2018 50.608 5.005 461.234 - 516.847
Lucro líquido exercício - - - 15.387 15.387
Transferência para reserva de lucros - - 15.225 (15.225) -
Distribuição de lucro - - - (162) (162)
Em 31 de dezembro de 2019 50.608 5.005 476.459 - 532.072

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DIRETORIA

José Auriemo Neto - Diretor-Presidente

Salvador Marotta - Técnico CRC 1-SP 124.433/O-5

PASSIVO 2019 2018
Circulante 85 89
  Fornecedores 9 13
  Obrigações fiscais 50 50
  Outras obrigações 26 26
Não circulante 10.504 21.881
  Débitos com pessoas ligadas 4.727 4.727
  Outras obrigações 266 266
  Provisão para passivo a descoberto em controlada 5.511 16.888
Patrimônio líquido 532.072 516.847
  Capital social 50.608 50.608
  Reserva legal 5.005 5.005
  Reserva de lucros 476.459 461.234
Total do Passivo 542.661 538.817

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto o aluguel de 
imóveis próprios e a participação em outras sociedades como sócia ou 
acionista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As presentes 
demonstrações contábeis e financeiras foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia. As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas 
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, inclusive as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09. 3. Principais práticas contábeis: Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. O resultado é apurado pelo regime de 
competência de exercícios e considera os rendimentos, os encargos e as 
variações monetárias a índices oficiais, incidentes sobre ativos e passivos. 
Do resultado é deduzida a parcela atribuível de imposto de renda e 
contribuição social. No estoque de imóveis incluem-se os custos acumulados 
com a construção ou aquisição de imóveis prontos. Estão demonstrados 
pelo valor de custo e não ultrapassam os seus respectivos valores de 
mercado ou de realização. Os demais ativos são apresentados aos valores 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidos e a provisão para perdas. O imobilizado é demonstrado 
ao custo, sendo que a depreciação é calculada pelo método linear, às 
taxas usuais de mercado. Os Passivos circulantes estão demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. 4. Sociedades 
investidas: A Sociedade não efetuou o registro da equivalência patrimonial 
a partir de 2010, sobre a investida JHSF Participações S.A., referente aos 
dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos, tendo em vista a 
cessão, para seus acionistas, dos direitos econômicos sobre os lucros, 
dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme a Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária firmada em 1º/12/2009. 5. Capital subscrito e inte-
gralizado: O capital social totalmente integralizado monta R$ 50.608.001,70 
representado por 5.308.430 ações ordinárias nominativas sem valor 
nominal. 6. Reserva de lucros: A reserva legal é constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício. A reserva para retenção de 
lucro corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva 
legal e da proposta de distribuição de dividendos. 7. Política de distribuição 
de dividendos: Aos acionistas é garantido o direito de receber, em cada 
exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% 
sobre o lucro do exercício, deduzidas as importâncias destinadas no 
exercício, à constituição de reserva legal e à parcela do lucro não realizado, 
decorrente do método da equivalência patrimonial das investidas. 8. Imposto 
de renda e contribuição social: Conforme facultado pela legislação 
tributária, a Sociedade optou pelo regime de lucro real anual. A base de 
cálculo do imposto de renda é o resultado positivo do período compreendido 
entre janeiro e dezembro de 2019. O imposto de renda é computado sobre 
o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para 
os lucros que excederem a R$ 20 mil no mês, enquanto a contribuição social 

é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 9. Instrumentos
financeiros: A Companhia contrata operações financeiras envolvendo
instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se
destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.
A administração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas
por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de
sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração da
Companhia, visando maximizar a rentabilidade do negócio para o cotista.
Os principais instrumentos financeiros da Companhia estão representados
por: a) Caixa e equivalentes de caixa; e b) Contas a pagar. Esses
instrumentos devido à sua natureza, às condições e aos prazos, têm seus
valores contábeis registrados nos balanços patrimoniais próximos aos
valores de mercado.

Alarmes
Monitoramento 24hrs

Câmeras de Segurança
Pronta Resposta

Cerca Elétrica
Manutenção

Controle de acesso

Contato
(11) 3294.8920

(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1052932-80.2016.8.26.0100 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 12ª 
Vara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). 
Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
Als Construcoes Ltda Epp, CNPJ: 12.850.171/0001-99, que 
lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de 
Ricardo Freire Loschiavo, Marcio Freire Loschiavo, Cássio 
Freire Loschiavo e Espólio de Heleyda Freire Loschiavo e 
Walter Loschiavo, CPF: 764.960.078-53, OAB: 35020/SP, RG: 
4.381.117-6, CPF: 030.933.908-18, RG: 4.999.260-0, CPF: 
921.570.508-25, RG: 4.999.250, CPF: 171.487.178-92, RG: 
3.760.866, objetivando seja julgada procedente, declarando a 
rescisão do Contrato de Compromisso de Permuta sem 
Torna, Distrato de Compromisso anterior e outras avenças, 
retroagindo as partes litigantes ao status quo ante, com a 
consequente devolução da posse dos imóveis para os 
Autores e a ineficácia das procurações outorgadas à Ré, 
condenando a Ré ao pagamento de custas processuais e de 
honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomea-
do curador especial.Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2020.     [28,29] 

RRMaluli Administração de Bens Ltda.
CNPJ/MF nº 37.134.828/0001-42 – NIRE 35.2.36017801

1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo
Pelo presente instrumento particular, Renato Rassam Maluli, RG nº 13.033.441-8 SSP/SP e CPF nº 085.921.128-26, 
(doravante simplesmente “Sócio”); único sócio da RRMaluli Administração de Bens Ltda., (“Sociedade”); 1. Neste ato, o 
sócio aprova, sem qualquer restrição, o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial Firmado e respectivo Anexo, firmado 
pelos sócios da Incorporadora Maluli Ltda., CNPJ nº 60.089.307/0001-32, visando a cisão parcial do seu acervo líquido 
e a consequente absorção de parte desse acervo por esta empresa, documento este que ora é anexado ao presente 
instrumento, dele fazendo parte integrante, para todos os fins de direito. 2. Do mesmo modo, resolve o Sócio ratificar a 
nomeação da empresa avaliadora Contábil Caravelle Ltda., CRC/SP nº 2SP015042/O-0, CNPJ/ME nº 60.536.935/0001-
19, representada por Eduardo Sarkis Arakelian, RG nº 27.623.448-0 SSP/SP, CPF/ME nº 194.661.448-39 e CRC/SP nº 1SP 
269.604/O-4. 3. Fica aprovado, neste ato, o Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido, elaborado com base no balanço 
patrimonial levantado em 31/03/2020, no qual estão descritos os bens, direitos e obrigações que o compõem, sendo parte 
desse acervo líquido, correspondente ao valor de R$1.434.366,00, e descrito de forma detalhada no anexo ao Protocolo 
e Justificação de Cisão Parcial anexo ao presente instrumento, vertidos para esta empresa, laudo este que é anexado 
ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante, para todos os fins de direito. 4. Em decorrência da absorção de 
parcela do patrimônio relativo à cisão parcial da Incorporadora Maluli Ltda., resolve o Sócio aumentar o capital social 
em R$1.434.366,00, com a criação de 1.434.366 novas quotas, de valor nominal de R$1,00 cada, passando o mesmo, de 
R$1.000,00, para R$1.435.366,00, que são atribuídas ao Sócio e integralizadas mediante a versão do patrimônio cindido, 
de acordo com o Anexo I, B do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial. 5. Em decorrência da deliberação acima, o Artigo 
5º do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital, totalmente subscrito e integralizado, 
em bens e em moeda corrente nacional, é de R$1.435.366,00, divididos em 1.435.366 quotas, no valor nominal de R$1, 
00 cada uma, detidas pelo sócio único Renato Rassam Maluli. § Único: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor 
de suas quotas, que se encontram totalmente integralizadas.” 6. Em virtude da alteração acima deliberada, o Sócio resolve 
consolidar o texto do Contrato Social, o qual encontra-se arquivado na sede social desta Sociedade. JUCESP – Registrado 
sob nº 229.698/20-7 em 30/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A. 
CNPJ/MF Nº 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº 35.300.511.026 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 06.07.2020, às 17h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São 
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca 
das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de 
que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme 
permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o 
Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Leonardo 
Couto Vianna, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) aprovar a 
eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após 
debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o 
artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Leonardo Couto 
Vianna, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia 
apresentada à Companhia em 16/06/2020, com efeito a partir de 06/07/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes 
serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. 
acima, aprovar a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº 22638757-4 
SSP/SP e CPF/MF nº 272.647.628-74, com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5° andar, Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do 
membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista para término do mandato do 
Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo o 
mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do Conselho de Administração 
ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estar 
incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de 
Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 6.4. Aprovar, 
conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, para ocupar 
a função de Presidente do Conselho de Administração. 6.5. Em razão das deliberações acima, o Conselho de 
Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos Senhores: (1) Marco Antonio Souza 
Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº 272.647.628-74, membro efetivo 
e Presidente do Conselho de Administração eleito na presente data; (2) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº 4.358.259-X SSP/SP e CPF/MF nº 
103.264.958-51, membro efetivo eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 21/11/2019; e (3) Waldo Edwin 
Perez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, 
Registro Nacional de Estrangeiros (“RNE”) sob o nº W616562-V e CPF/MF nº 170.070.048-06, membro efetivo 
eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 02/03/2020; todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 
nº 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP e com mandato até a data da realização da 
AGO de 2020 da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, 
após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, 
de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta 
Comercial competente. São Paulo/SP, 06.07.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio 
Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Concessões, representada pelo 
Sr. Eduardo de Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, 
representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Registro 
de Atas de Assembleias Gerais nº 02, às folhas 17 a 18. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa- Assinado com 
Certificado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 257.194/20-4 em 20.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ 05.410.674/0001-88 - NIRE 35.300.379.527-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06.07.2020

1. Data, Hora e Local: Em 06.07.2020, às 14h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, CEP 04551-065, São Paulo/SP. 
2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-
se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca da assinatura constante e aposta 
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados 
pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 
124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como 
secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro efetivo 
e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. 
Deliberações: A acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 
6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar 
conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro efetivo e Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentado à Companhia em 16/06/2020, com efeito 
a partir de 06/07/2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida 
função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, 
brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, com endereço profi ssional na 
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data prevista 
para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 
2022 da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do 
Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e 
consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, 
conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. 
6.4. Aprovar, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, para 
ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração. 6.5. Em razão das deliberações acima, o Conselho de 
Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos Senhores: (1) Marco Antonio Souza 
Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, membro efetivo e 
Presidente do Conselho de Administração eleito na presente data; (2) Eduardo de Toledo, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº. 4.358.259-X SSP/SP e CPF/MF nº. 103.264.958-51, membro 
efetivo reeleito na Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2020 (“AGO 29/04/2020”); e (3) Waldo Edwin Perez Leskovar, 
norte americano, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de 
Estrangeiros (“RNE”) nº. W616562-V e CPF/MF nº 170.070.048-06, membro efetivo reeleito na AGO 29/04/2020; todos com 
endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP e com 
mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Companhia, devendo os mesmos permanecerem 
em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, 
lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será 
assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante 
a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 06.07.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio 
Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia 
fi el do original, lavrado no Livro de registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 06, folhas 13 a 14. Eduardo de Toledo - 
Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado 
Digital ICP Brasil. JUCESP nº 257.886/20-5 em 20.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Brasil deve ter quarta maior queda
de PIB da América Latina, diz Cepal
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Jornal O DIA SP

PÁGINA 5

O Brasil deverá ter a quarta
maior queda de Produto Interno
Bruto (PIB) da América Latina e
Caribe em 2020, segundo novas
estimativas divulgadas pela Co-
missão Econômica para a região
(Cepal) na terça-feira, (28). Nas
novas projeções da entidade, o
tombo econômico em razão da
covid-19 deve ser maior na área.

A redução do PIB brasileiro
em 2020 deverá chegar a 9,2%.
Devem sofrer contrações maio-
res Argentina (-10,5%), Peru (-
13%) e Venezuela (-26%). A me-
nor queda será a do Paraguai (-
23%). No geral, o PIB da região
deve cair 9,1%. A previsão ante-
rior, divulgada em abril, era de um
encolhimento de 5,3% para este
ano. O índice será quase o dobro
da previsão para o mundo, que
deve ficar em 5,2%.

A Cepal também estima um
aumento do desemprego e da
pobreza. A taxa de desocupação
vai afetar 44 milhões de pessoas,
correspondendo a 13,5% da re-
gião. O resultado poderá marcar
um aumento de 5,4 pontos per-
centuais (p.p.). em relação a 2019,
quando era 8,1%.

A pobreza deve aumentar de
30,2% para 37,3% entre o ano

passado e este. E a pobreza ex-
trema deve crescer de 11% para
15,5% no mesmo período. Essa é
uma cifra muito preocupante,
pois essas pessoas podem não
conseguir cumprir com sua dieta
alimentar mínima.

No Brasil, a previsão da Ce-
pal é que o contingente de pes-
soas na pobreza suba de 19,2%
para 26,9% entre 2018 e 2019, e o
da pobreza extrema de 14,3% para
16,8%. O incremento na faixa da
pobreza de 7,7 p.p. deverá ser o
terceiro da região, atrás apenas
de Peru (9,3 p.p.) e Argentina (10,8
p.p.).

Já nas estimativas de varia-
ção do índice Gini (utilizado para
medir a desigualdade social) o
Brasil foi inserido no segundo
grupo com possível elevação da
desigualdade (de 5% a 5,9%),
juntamente com Chile, El Salva-
dor e México. Acima desse pata-
mar (6% ou mais) estão Peru, Ar-
gentina e Equador.

“Evidencia-se a vulnerabili-
dade de 80% da população, com
forte deterioração dos estratos
médios. Mais de 33 milhões de
pessoas que estavam na classe
média iriam para classes mais bai-
xas”, afirmou Alícia Bárcena, se-

cretária-executiva da Cepal.

Medidas
Para reagir a esse cenário de

crise na região, a Cepal apresen-
tou uma série de medidas. A secre-
tária-executiva defendeu políticas
econômicas “expansivas” e “sus-
tentadas no tempo”. “Há comple-
mentaridade entre políticas macro-
econômicas, sociais e produtivas,
que devem ser conduzidas de for-
ma integradas”, pontuou.

A Cepal defende uma renda
básica de emergência, que deve
ser sustentada pelos próximos
meses. Vários países lançaram
mão deste recurso, como o
auxílio emergencial no Brasil.
A comissão propõe que haja
um auxílio básico de emergên-
cia e em valor equivalente à
linha de pobreza (US$ 143 dóla-
res) por seis meses, ao custo de
2% do PIB.

Além disso, a entidade argu-
menta que os governos deveri-
am conceder um outro auxílio
contra a fome para toda a popu-
lação em extrema pobreza, equi-
valente a 70% da linha regional
de pobreza extrema (US$ 67 dóla-
res mensais), o que demandaria
uma despesa de US$ 27 bilhões,

ou 0,52% do PIB regional. Embo-
ra essas ações sejam pontuais, a
Cepal entende que essas políti-
cas sociais devem caminhar para
ser universalizadas pelos gover-
nos.

Na linha de combinar progra-
mas sociais com produtivos, ou-
tra estratégia deve ser a adoção
de subsídios às micro e peque-
nas empresas, com maiores pra-
zos para financiamento, não só
alguns meses.

Para executar essas medidas,
destacou Alícia Bárcena, os Es-
tados latino-americanos e caribe-
nhos precisam empregar “políti-
cas fiscais expansivas”. “Isso vai
ser um gasto estrutural, não con-
juntural”, classificou a secretária
executiva.

Uma outra forma de custear
esses programas envolve a ob-
tenção de formas de financia-
mento. Para isso, a representan-
te da Cepal advogou por uma
ação coordenada dos governos
para obter condições favoráveis
de captação de empréstimos.
“Estamos em uma região de ren-
das médias. Há condições favo-
ráveis para países de baixa ren-
da, mas não de renda média”, ex-
plicou. (Agência Brasil)

Num dia de muita oscilação
no mercado financeiro, o dólar
fechou praticamente estável,
depois de chegar a subir quase
1% durante a sessão. A bolsa
de valores caiu 0,35%, em meio
à realização de lucros, quando
investidores vendem papéis
para embolsarem ganhos dos
dias anteriores.

O dólar comercial encerrou esta
terça-feira (28) vendido a R$ 5,157,
com queda de apenas R$ 0,001 (-
0,02%). Na máxima do dia, por volta
das 10h40, a cotação chegou a ba-
ter em R$ 5,205, mas recuou nas
horas seguintes. A divisa acumula
alta de 28,52% em 2020.

A moeda norte-americana
começou a recuar depois de o
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged)
mostrar desaceleração no ritmo
de perdas de postos de traba-
lho com carteira assinada em
junho ante os meses anteriores.
No mês passado, houve o fe-
chamento de 10.984 vagas for-

Dólar fecha com leve queda
após dados positivos no Brasil

mais de trabalho no mês passa-
do, bem abaixo dos números de
março (-259.917), abril (-918.286)
e maio (-350.303).

A melhora em alguns indica-
dores recentes pode fazer o Banco
Central (BC) desistir de cortar a taxa
Selic (juros básicos da economia)
em 0,25 ponto percentual na reu-
nião do Comitê de Política Mone-
tária (Copom) na próxima semana.
A interrupção dos cortes nos ju-
ros estanca a fuga de capitais fi-
nanceiros do país. Atualmente, a
Selic está em 2,25% ao ano, no
menor nível da história.

Também na terça-feira, o
Banco Central divulgou que o
Brasil registrou, em junho, supe-
rávit de US$ 2,2 bilhões, o melhor
resultado da história para o mês. Os
investimentos estrangeiros diretos
no país somaram US$ 4,754 bilhões
no mês passado. Esses fluxos aju-
dam a compensar a retirada de capi-
tais financeiros do país nos últimos
meses, reduzindo a pressão sobre
o dólar.
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Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 106.300 220.854
Disponível 3.793 7.174
Impostos a Recuperar 36 1
Partes relacionadas 59.441 196.376
Outros créditos 13.415 1.195
Provisão lucros a distribuir - 300
Empréstimo de mútuo 29.615 15.808
Não Circulante: Investimentos 581.547 374.062
Imobilizados 1.753 -
Intagíveis 134 134
Total do ativo 689.734 595.050
Passivo/Circulante 81.596 65.643
Obrigações Trabalhistas 11 4
Obrigações Tributárias 40 9
Contas a pagar 81.511 65.630
Financiamentos 34 -
Não Circulante 38 -
Exigivel a Longo Prazo: Outras contas a pagar 38 -
Patrimônio Líquido 608.100 529.407
Capital social realizado 4.885 4.880
Reservas Legal - 976
Reserva Retenção de Lucros 603.215 523.551
Total do passivo e patrimônio líquido 689.734 595.050

SETCORP Participações Ltda.
CNPJ 12.251.606/0001-89

Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2019 a 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações
das Mutações do

Patrimônio Líquido

Reservas de lucros

Capital 
social

Reser- 
va 

Legal

Reserva 
de 

Lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/12/2017 4.880 976 424.905 - 430.761
Ajuste do Exercício Anterior - - - 55 55
Lucros distribuídos - - - (1.686) (1.686)
Lucro líquido do exercício - - - 100.277 100.277
Transferência para reservas de lucros - - 98.646 (98.646) -
Saldos em 31/12/2017 4.880 976 523.551 - 529.407
Aumento de capital 5 - - - 5
Ajuste do Exercício Anterior - - - 55 55
Lucros distribuídos - - - (1.090) (1.090)
Lucro líquido do exercício - - - 79.723 79.723
Transferência para reservas de lucros - - 79.664 (78.688) 976
Saldos em 31/12/2018 4.885 976 603.215 - 609.076

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Referente - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 79.723 100.277
Ajustes para reconciliar o resultado com o valor das disponibilidades
geradas: Ajuste exercicio anterior 55 55
Resultado Positivo Equivalência Patrimonial (79.625) (100.023)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Ativo: Estoque de imóveis - 199
Impostos a recuperar (36) (1)
Outros créditos / Adiantamento (11.920) 250
Fornecedores - (207)
Obrigações tributárias 7 (12)
Obrigações tributárias 31 4
Outras contas a pagar e adiantamentos de clientes 19.416 27.694
Fluxo caixa gerado (aplicado nas)atividades Operacionais 7.651 28.236
Adições no investimentos em participação societária (105.946) (461)
Distribuição de Lucros Recebidos 32.022 20.468
Redução no investimento 2.643 -
Partes relacionadas 133.472 (89.256)
Adições no imobilizado (2.425) -
Alienação do imobilizado 672 -
Adições no intangiveis - (49)
(+/-) Alienação no investimentos/incorporação (56.579) -
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades 3.859 (69.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adições no capital social 5 -
Empréstimo de mútuo (13.806) 21.799
Distribuição de Lucros para acionistas (1.090) (1.686)
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas)
 atividades de financiamento (14.891) 20.113
Aumento (diminuição) das disponibilidades (3.381) (20.949)
Disponibilidades no início do exercício 7.174 28.123
Disponibilidades no final do exercício 3.793 7.174

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações con-
tábeis da Companhia foram originalmente preparadas e estão apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base 
nas disposições previstas na Lei das Companhias por Ações e normas ex-
pedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Resumo das Prin-
cipais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adota das para 
a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: Apuração 
do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência, no ano 
de 2019 apurou lucro de R$79.723 Ativos circulantes e não circulantes 
em 31/12/2019: Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras: R$3.793; 

Diretoria
Sergio Tarraf - Diretor - Presidente

Contador
José Alcides Gimenez - CRC 1SP 133.346/0-7

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receitas (despesas)operacionais:Gerais e Administrativas (263) (123)
Outras receitas 5 -
Resultado de Equivalência Patrimonial 79.625 100.023
Resultado operacional 79.367 99.900
Despesas Financeiras (36) (20)
Receitas Financeiras 405 781
Receitas/Despesas atividades não continuadas 108 -
Resultado do Exercício antes do IR e da CS 79.844 100.661
(-) Provisão IRPJ / CSLL (121) (384)
Lucro líquido do exercicio 79.723 100.277

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC: R$59.441; 
 Empréstimos de mútuo: R$ 29.615; Outros créditos: R$13.415; 
 Investimentos: R$581.547; Imobilizados; R$1.753; Intangíveis: R$134. 
Passivos circulantes: Contas a pagar entre empresa controladas: 
R$81.511; Patrimônio Líquido: Capital Social: R$4.885; Reservas de 
 Lucros: R$603.215.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia 
foram originalmente preparadas e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições previstas 
na Lei das Companhias por Ações e normas expedidas pelo CFC. Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adota-
das para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes: 
Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência, 
no ano de 2019 apurou lucro de R$58: e considera: Os rendimentos, encargos 
e efeitos da variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, 
incidentes sobre os ativos e passivos da Companhias. Os efeitos dos ajustes 
dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável. As 
parcelas atribuídas aos tributos federais diferidos. Ativos circulantes e não 

             
          

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 88.802 5.324
Disponível 633 431
Partes Relacionadas 12.256 -
Adiantamentos coligadas 75.637 -
Outros créditos 276 4.893
Não Circulante: Realizável a longo prazo 77 228
Depósitos Judiciais 77 228
Investimentos 208.750 2
Imobilizado 2.689 1.574
Intagivel 32 17
Total do ativo 300.350 7.145
Passivo e Patrimônio Líquido/Ciculante 2.937 2.065
Fornecedores 16 -
Obrigações Trabalhistas 11 -
Partes relacionadas 192 1.336
Outros contas a pagar 2.476 365
Financiamento 242 364
Não Circulante: Exigível a longo prazo 18.702 832
Financiamento 605 832
Deságio a realizar 18.097 -
Patrimônio líquido 278.711 4.248
Capital social realizado 6.633 2.914
Reserva legal 79 80
Reserva Retenção de Lucros 271.999 1.254
Total do passivo 300.350 7.145

SETPAR S.A.
CNPJ: 02.522.907/0001-46

Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Sociais encerrados em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receita Operacional Líquida - 564
Lucro Operacional Bruto - 564
Receitas/(despesas)Operacionais: Gerais e Administrativas(325) (1.991)
Resultado de equivalencia patrimonial 243 -
Resultado Operacional (82) (1.427)
Despesas Financeiras (33) (4)
Receitas Financeiras 4 16
Resultado de atividades não continuadas 170 133
Resultado do exercicio antes do IR e CSLL 59 (1.282)
(-) Provisão IRPJ/CSLL (1) (15)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 58 (1.297)

Demonstrações
das Mutações

do Patrimônio Líquido

Reservas de lucros

Capital 
social

Reser- 
va 

Legal

Retenção 
Reser- 

va de 
Lucros

Lucros 
Prejuízos 

acumu- 
lados Total

Saldos em 31/12/2017 7.592 208 2.845 - 10.644
Ajuste exercício anterior - - - 2.257 2.257
Lucros/Prejuízo líquido do exercício - - - (1.297) -
Reservão de reservas de lucros - - 960 (960) -
Transferência por cisão
 em 01/10/18 (4.678) (128) (2.551) - (7.357)
Saldos em 31/12/2018 2.914 80 1.254 - 4.248
Ajuste exercício anterior - - - (714) (714)
Lucros/Prejuízo líquido do exercício - - - 58 58
Reservão de reservas de lucros - - (656) 656 -
Aumento por incorporação 3.719 - 271.401 - 275.120
Saldos em 31/12/2019 6.633 80 271.999 - 278.711

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 58 (1.297)
Ajustes para reconciliar o resultado com o valor das disponibilidades
geradas: Ajustes de exercícios anteriores (714) 2.257
Encargos de depreciação e amortização 323 836
Resultado de Equivalência Patrimonial (243) -
Variações operacionais/Ativo: Clientes - 1.092
Estoques - 303
Outros créditos/Adiantamentos 3.578 121
Outros créditos/Coligadas (538) -
Depositos Judiciais 151 -
Passivo: Fornecedores 16 (10)
Obrigações trabalhistas 10 -
Obrigações tributárias - (22)
Contas a pagar e adiantamentos de clientes (389) (23)
Impostos Diferidos - (2.743)
Fluxo caixa gerado(aplicado nas)atividades Operacionais 2.252 514
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições no investimentos (24.221) -
Partes relacionadas 23.046 -
Distribuição de lucros recebidos 276 -
Adições no imobilizado (1.432) (347)
Alienação ativo imobilizado (20) 79
(+/-) ajuste no investimentos/Incorporação 301 -
Fluxo de caixa gerado (aplicado nas) 
 atividades de investimentos (2.050) (268)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas - 1.126
Pagamento de financiamento - (1.563)
Fluxo caixa gerado (aplicado nas)atividades financiamentos - (437)
Aumento (diminuição) das disponibilidades 202 (191)
Disponibilidades no início do exercício 431 622
Disponibilidades no final do exercício 633 431

Líquido: Capital Social: R$6.633; Reserva Legal: R$79; Reservas de 
Lucros: R$271.999. IR e CS: são apurado com base no lucro presumido e 
calculado com base nas alíquotas vigentes de 15%, acrescida de adicional de 
10% para o IR e de 9% para a CS. Diretoria - Sergio Tarraf - Diretor -
Presidente, Contador - José Alcides Gimenez - CRC 1SP 133.346/0-7.

circulantes em 31/12/19: Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras: 
R$633; Partes relacionadas: R$12.256; Adiantamentos/Coligadas: 
R$75.637; Outros créditos: R$276; Investimentos: R$208.750; são 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial e registrados pelo custo 
de aquisição, acrescido ou diminuído das movimentações nas controladas. 
Imobilizado: R$2.689, são registrados pelo custo de aquisição. As 
depreciações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas 
estabelecidas; Passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas. Patrimônio 

Demonstração da Mutação 
do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Lucros 
Acumulados

Total Patrimônio 
Líquido

Saldos em 31/12/2017 139.286 (953.598) (814.312)
Lucro do exercício - (475.635) (475.635)
Ajuste exercícios anteriores - 3.919 3.919
Saldos em 31/12/2018 139.286 (1.425.314) (1.286.028)
Integralização de capital 1.465.177 - 1.465.177
Lucro do exercício - (302.512) (302.512)
Ajuste exercícios anteriores - (400) (400)
Saldos em 31/12/2019 1.604.463 (1.728.225) (123.762)

Fernando Cervigni Martinelli - Diretor Presidente
João Vitor Novais da Silva - CRC 1SP254853

As demonstrações financeiras completas, contendo Notas Explicativas, 
encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 275.506 542.289
Caixa e equivalentes de caixa 48.127 217.295
Duplicatas a receber 158.138 182.257
Estoque 41.000 99.408
Adiantamentos 445 22.890
Créditos de impostos 27.796 20.439
Total Ativo 275.506 542.289
Passivo/Circulante 49.268 73.584
Fornecedores 27.285 21.842
Obrigações trabalhistas 14.400 24.981
Obrigações tributárias 7.439 19.070
Créditos com terceiros 143 7.691
Não circulante 350.000 1.754.733

AFAC 350.000 1.754.733
Patrimônio Líquido (123.762) (1.286.028)
Capital social 1.604.463 139.286
Lucros ou prejuízos acumulados (1.728.225) (1.425.314)
Total passivo e do patrimônio líquido 275.506 542.289

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita Líquida 543.768 501.505
Custos (359.161) 475.744
Resultado Operacional Bruto 184.607 25.761
Despesas operacionais (487.286) (503.422)
Receitas financeiras 6.162 24.075
Despesas financeiras (5.995) (22.050)
Resultado antes do IRPJ e da CSLL (302.512) (475.635)
Resultado dos Exercícios (302.512) (475.635)

Brasil Mate Bebidas do Brasil S.A.
CNPJ: 19.162.442/0001-62

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (em Reais)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA REDE DIRETA E AUTÁRQUICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SEDIN

CNPJ: 07.109.660/0001-54
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Unidades de Educação Infantil da
Rede Direta e Autárquica do Município de São Paulo – SEDIN, convoca todos os
associados para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 03 de agosto
de 2020, às 18:00 horas em primeira convocação e, não havendo quórum, às 18:30
horas em segunda convocação, no auditório da sede, na Rua Apeninos, 429, conjunto
708, Paraíso, São Paulo – SP, para deliberar sobreeleição dos membros da Comissão
Eleitoral que conduzirá o processo de eleição sindical 2020para eleição da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal e aprovação do edital da eleição, nos termos do estatuto
vigente. São Paulo, 27 de julho de 2020.

Claudete Alves da Silva - Presidente

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas
do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital, foi lhe apresentado, para registro, a
escritura online de 22 de maio de 2020, do Oficial de Registro Civil e tabelião de Notas
do 30º Subdistrito – Ibirapuera desta Capital (livro 1.145/fls.109/114), pela qual ROBERTO
ARY JÚNIOR, engenheiro, RG nº 8957006-SSP/SP, CPF nº 063.653.258-51, convivente
em união estável no regime da separação total de bens, conforme RA nº 13.721 neste
Registro, com TATIANA MIDÕES, administradora de empresas, RG nº 14.249.000-3-
SSP/SP, CPF nº 176.634.978-13, brasileiros, divorciados, domiciliados nesta Capital,
residentes na Rua Inhambu nº 873, aptº 21, Vila Uberabinha, INSTITUIU EM BEM DE
FAMÍLIA de acordo com os artigos 1.711 e seguintes do Código Civil Brasileiro, bem
como de conformidade com a Lei 6.015/73, o imóvel consistente em UM APARTAMENTO
nº 21, localizado no 2º andar do Edifício Ondina, situado na Rua Inhambu nº 873, no 24º
Subdistrito – Indianópolis, 14ª Circunscrição Imobiliária desta Capital, contendo a área
construída de 153,77m², sendo a área útil de 83,50m², de área comum de 41,53m²,
uma vaga na garagem coletiva com 28,74m², e fração ideal de 1,2274% ou 0,012274
no terreno. Perfeitamente registrado sob o n° 13 na matrícula n° 39.507, em data de
03 de setembro de 2014. Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado,
que deverá dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste,
na imprensa local, reclamar contra a aludida instituição, por escrito, perante o Oficial
deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí n° 50, 7° andar, das 9 às 16 horas. São Paulo,
28 de julho de 2020.          29, 30 e 31/07
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NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 371ª e 372ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 371ª e 372ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira As-
sembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 15.2 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamen-
te digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 20 de agosto de 2020, às 16:30 horas, para deliberar so-
bre 1)  alteração da tabela de amortização do CRI 371 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a 
curva de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 371, na última data 
de vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir da pró-
xima data de vencimento após a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 371 e, 2) adoção em 
defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na 
cláusula 5.1.18 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação 
do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que rece-
bam o link de acesso à Primeira Assembleia, divulgado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Micro-
soft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documen-
tos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia 
tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: pro-
dutos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa fí-
sica são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os 
participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equi-
valente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digi-
talizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado. São Paulo, 29 de julho de 2020

Brazilian Securities Companhia de Securitização
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NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 369ª e 370ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 369ª e 370ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira As-
sembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 15 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamente 
digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 20  de agosto de 2020, às 14:30 horas, para deliberar so-
bre 1) alteração da tabela de amortização do CRI 369 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a 
curva de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 369, na última data 
de vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir da pró-
xima data de vencimento após a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 369  e, 2) adoção em 
defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na 
cláusula 5.1.18 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação 
do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que rece-
bam o link de acesso à Primeira Assembleia, divulgado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Micro-
soft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documen-
tos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia 
tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: pro-
dutos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa fí-
sica são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os 
participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equi-
valente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digi-
talizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado. São Paulo, 29 de julho de 2020
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NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 361ª e 362ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 361ª e 362ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira As-
sembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 15 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamente 
digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 20 de agosto de 2020, às 10:30 horas, para deliberar sobre 
1) alteração da tabela de amortização do CRI 361 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a cur-
va de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 361, na última data de 
vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxi-
ma data de vencimento após a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 361 e, 2) adoção em de-
fi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na 
cláusula 5.1.18 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação 
do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que rece-
bam o link de acesso à Primeira Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Mi-
crosoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os docu-
mentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assem-
bleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: 
produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa 
física são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitaliza-
da da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para 
os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equi-
valente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digi-
talizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada 
da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado. São Paulo, 29 de julho de 2020

Brazilian Securities Companhia de Securitização

RESUMO . EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): EMILIO CARLOS CANO FILHO, CPF 371.126.498-03, menor
impúbere, representado por sua mãe e coexecutada: SANDRA MARIA VIEIRA MARTINS, CPF 090.217.918-
70, eventual cônjuge, se casada for, eventuais herdeiros, sucessores, ocupantes do imóvel, da PROMITENTE
VENDEDORA: VANENG ENGENHARIA € CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 57.187.833/0001-20 e demais
interessados, expedido no PROCESSO DIGIT AL Nº 1121104-45.2014.8.26.0100, AÇÃO DE
CONHECIMENTO, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO
NEW CENTURY QUALITY HOME, CNPJ 04.454.760/0001-20. A MMª Juíza de Direito da 18ª Vara Cível
- Foro Central/SP, Drª. ADRIANA BERTIER BENEDITO, na forma da lei, 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., via sistema utilizado e hospedado em WWW. LEILÃO INVESTMENT,
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 QUE O
COEXECUTADO EMÍLIO DETÉM SOBRE O APARTAMENTO “TIPO” Nº 84, LOCALIZADO NO 8º
ANDAR DO BLOCO DENOMINADO “BEST TOWER (BLOCO B)”, INTEGRANTE DO “CONDOMÍNIO
NEW CENTURY QUALITY HOME”, situado à Avenida Lins de Vasconcelos, nº 757, e Rua Dom
Duarte Leopoldo, no 12º Subdistrito, Cambuci, com a área privativa de 80,30m², a área comum de
divisão não proporcional de 0,46m², a área comum de divisão proporcional de 45,52m² a área total
de 126,28m² e a fração ideal de terreno de 0,45245%. O terreno, onde está construído o referido
empreendimento, encerra a área de 3.756,31m². Cadastrado na Prefeitura Municipal, sob o nº
034.028.0082-9 (área maior). Conf. Av.3/M.147.921: Contribuinte Atual 034.028.0114-0. MATRÍCULA
147.921 do 6º CRI/SP . DOS ÔNUS: 1-) R-8/M.147.921 em 04 de abril de 2007. HIPOTECA JUDICIÁRIA,
por mandado de 26/janeiro/2007, da Ação Sumaria, Proc. n° 583.03.2006.111170-8, processados perante o
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível do Regional III – Jabaquara/SP, ajuizada por Condomínio New Century
Quality Home, CNPJ 04.454.760/0001-20 contra Vaneng Engenharia e Construções Ltda. 2-) AV-9/M.147.921
em 08 de junho de 2009. PENHORA. Protocolo Oficial n° 445.626, por mandado de 14/maio/2009, expedido
nos autos da ação de procedimento sumario. (cobrança de condomínio) Proc. nº 003.06.111170-8, processados
perante o Juízo de Direito da 4* Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara, desta Capital, movida pelo
Condomínio New Century Quality Home, contra a Vaneng Engenharia e Construções Ltda. 3-) AV-10/M.147,921
em 28 de janeiro de 2019. PENHORA. Protocolo Oficial n° 682.293 (PENHORA). Selo
Digital:1429353311A0A900682293190. Pela certidão de penhora datada de 22/janeiro/2019, expedida pelo
Ofício de Execuções Fiscais Municipais do Foro Vergueiro, desta Capital, nos autos da ação de Execução
Fiscal, Processo n° 1516889542015, movida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SF, o CNPJ 46.392.130/0003-80, em face de VANENG
CONSTRUCOES LTDA.  4-) Há débitos de IPTU – Exercício 2020: R$ 2.877,21. Há débitos de IPTU –
Exercícios 2003 a 2018: em Dívida Ativa Execução; Exercício 2019: em Dívida Ativa Amigável; Exercício de
2020: situação em aberto (conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP aos 02/06/2020, cujos valores estão
atualizados para esta data). DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 10/08//2020, às 14h00min.
e terminará em 13/08/2020, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 13/08/2020, às 14h01min. e terminará
em 03/09/2020, às 14h00min. 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 70% (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). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 3% (três 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 12.871.578/0001-00, Banco
Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Ficam o(a)(s) executado(a)(s): EMILIO
CARLOS CANO FILHO, CPF 371.126.498-03, menor impúbere, representado por sua mãe e
coexecutada: SANDRA MARIA VIEIRA MARTINS, CPF 090.217.918-70, eventual cônjuge, se casada
for, eventuais herdeiros, sucessores, ocupantes do imóvel, da PROMITENTE VENDEDORA:
VANENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 57.187.833/0001-20, 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,
São Paulo, 20 de julho de 2020. Edital completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0261581-
82.2007.8.26.0100 (USUC 1203)A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros 
de Emil Heininger ou Emilio Heininger, a saber: Júlio Verner Emilio Heininger, Anna Maria Julia Breslau, Ernesto Regel Bresslau; 
Herdeira de Edgard Benzin Weil ou Edgar Weil e Elza de Oliveira Weil, a saber: Jane Prujansky Hak; Herdeira de Bruno Paulo 
Raul Parisi, a saber: Luciana de Siqueira Parisi; Herdeiros de João Parisi, a saber: João Parisi Filho, Eliana Parisi Alvares, Carlos 
Eduardo Ralston Alvares, Silvana Parisi Dias de Moraes, Júlio Eduardo Correa Dias de Moraes; Domingos Parisi, Gemma Parisi, 
Eduardo Costa Travassos, Faisal Iassim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Laudicir Costa e Aparecida Maria Urbinatti Costa ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Claudio José Nunes, s/nº, lote nº 02 da quadra 
Q, esquina com a Rua Alfonso de Albuquerque, 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área de 365,79 m², 
contribuinte nº 177.044.0002-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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.                                                                                            [28,29] 
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Leilão de Arte -Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
16092 no dia 29/07  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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FRMaluli Patrimonial Ltda.
CNPJ/MF nº 37.134.813/0001-84 – NIRE 35.236.017.798 – 1ª Alteração e Consolidação do Ato Constitutivo
Pelo presente instrumento particular, Fábio Rassam Maluli, RG nº 13.564.903-1 SSP/SP e CPF nº 085.721.368-78, 
(doravante simplesmente “Sócio”); único sócio da FRMaluli Patrimonial Ltda., inscrita no CNPJ nº 37.134.813/0001-84 
e NIRE 35.236.017.798, em sessão de 13/05/2020 (“Sociedade”); 1. Neste ato, o sócio aprova, sem qualquer restrição, 
o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial Firmado e respectivo Anexo, firmado pelos sócios da Incorporadora Maluli 
Ltda., inscrita no CNPJ nº 60.089.307/0001-32 NIRE 35.216.081.440, em sessão de 23/12/1999 nesta data, visando a 
cisão parcial do seu acervo líquido e a consequente absorção de parte desse acervo por esta empresa, documento este que 
ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante, para todos os fins de direito. 2. Do mesmo modo, 
resolve o Sócio ratificar a nomeação da empresa avaliadora Contábil Caravelle Ltda., devidamente registada no CRC/SP 
sob nº 2SP015042/O-0 e no CNPJ/ME sob nº 60.536.935/0001-19, representada por Eduardo Sarkis Arakelian, RG nº 
27.623.448-0 (SSP/ SP), CPF/ME nº 194.661.448-39 e CRC/SP sob o nº 1SP269.604/0-4. 3. Fica aprovado, neste ato, o 
Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido, elaborado com base no balanço patrimonial levantado em 31/03/2020, no 
qual estão descritos os bens, direitos e obrigações que o compõem, sendo parte desse acervo líquido, correspondente ao 
valor de R$1.485.693,00, e descrito de forma detalhada no anexo ao Protocolo e Justificação de Cisão Parcial anexo ao 
presente instrumento, vertido para esta empresa, laudo este que é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte 
integrante, para todos os fins de direito. 4. Em decorrência da absorção de parcela do patrimônio relativo à cisão parcial da 
Incorporadora Maluli Ltda., resolve o Sócio aumentar o capital social em R$1.485.693,00, com a criação de 1.485.693 
novas quotas, de valor nominal de R$1 ,00 cada, passando o mesmo, de R$1.000,00, para R$1.486.693,00, que são 
atribuídas ao Sócio e integralizadas mediante a versão do patrimônio cindido, de acordo com o Anexo I, B do Protocolo e 
Justificação de Cisão Parcial. 5. Em decorrência da deliberação acima, o Artigo 5º do Contrato Social passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital, totalmente subscrito e integralizado, em bens e em moeda corrente nacional, é 
de R$1.486. 693,00, divididos em 1.486. 693 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, detidas pelo sócio único Fabio 
Rassam Maluli. § Único: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, que se encontram totalmente 
integralizadas.” 6. Em virtude da alteração acima deliberada, o Sócio resolve consolidar o texto do Contrato Social, que 
se encontra arquivado na sede social. São Paulo, 31/05/2020. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 229.697/20-3 em 
30/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Incorporadora Maluli Ltda.
CNPJ/ME nº 60.089.307/0001-32 – NIRE 35.216.081.440

Instrumento Particular de 12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, (a) Sandra Rassam Maluli, RG nº 1.089.477 SSP/SP e CPF nº 308.765.838-34; 
(b) Fábio Rassam Maluli, RG nº 13.564.903-1 SSP/SP e CPF nº 085.721.368-78; (c) Renato Rassam Maluli, RG nº 
13.033.441-8 SSP/SP e CPF nº 085.921.128-26; e (d) Valéria Maluli de Carvalho Dias, RG nº 15.649.256-8 SSP/SP e CPF 
nº 146.616.098-59; únicos sócios desta Sociedade, têm, entre si, justo e acordado, alterar e consolidar o Contrato Social da 
Sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 1. Os sócios decidem ratificar e aprovar, em todos os termos 
e condições, o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Sociedade (“Protocolo”) firmado em 05/05/2020, bem como o 
Anexo ao Protocolo, no qual estão descritos e caracterizados os bens e direitos que fazem parte do acervo cindido, os quais 
são anexados ao presente instrumento. 2. Resolvem os sócios: (i) ratificar a nomeação da empresa especializada Contábil 
Caravelle Ltda., registada no CRC/SP sob nº 2SP 015.042/O-0 e no CNPJ/ME sob nº 60.536.935/0001-19, representada 
por Eduardo Sarkis Arakelian, portador do RG nº 27.623.448-0 SSP/SP, do CPF/ME nº 194.661.448-39 e do CRC/SP nº 1SP 
269.604/O-4, (“Empresa Especializada”), que procedeu a avaliação do acervo líquido da Sociedade a ser cindido, nos termos 
do Protocolo; e (ii) aprovar o laudo de avaliação elaborado por referida empresa, com base no balanço patrimonial levantado 
em 31/03/2020, o qual também é anexado a presente. 3. Fica aprovada a cisão parcial do patrimônio da Sociedade, nos 
termos já descritos no Protocolo e sua consequente incorporação por subscrição do capital social da FRMaluli Patrimonial 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 37.134.813/0001-84, e RRMaluli Administração de Bens Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
37.134.828/0001-42. A cisão ora aprovada, é realizada de forma desproporcional, com a redução unicamente da participação 
dos sócios Fabio Rassam Maluli e Renato Rassam Maluli no capital social da Sociedade ora cindida. 4. Em decorrência da 
cisão parcial ora aprovada, resolvem os sócios, de comum acordo, aprovar, nos termos do Protocolo, a redução do capital 
social da Sociedade em R$ 2.920.059,00, passando o mesmo de R$ 14.457.908,00 para R$ 11.537.849,00, mediante o 
cancelamento de 2.920.059 quotas, sendo (i.a) 1.434.366 quotas, no valor nominal total de R$ 1.434.366,00 de titularidade 
de Renato Rassam Maluli; e (i.b) 1.485.693 quotas, no valor nominal total de R$ 1.485.693,00 de titularidade de Fábio 
Rassam Maluli. 5. Consequentemente, a Cláusula 4ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
4ª. O capital social é de R$ 11.537.849,00, dividido em 11.537.849 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e 
integralizadas, assim distribuídas entre os sócios: Sandra Rassam Maluli, possui 4.736.704 quotas, 41,05%, R$ 4.736.704,00; 
Fábio Rassam Maluli, possui 1.958.903 quotas, 16,98%, R$ 1.958.903,00; Renato Rassam Maluli, possui 1.958.903 quotas, 
16,98%, R$ 1.958.903,00; Valéria Maluli de Carvalho Dias, possui 2.883.339 quotas, 24,99%, R$ 2.883.339,00. Total: 
11.537.849 quotas, 100%, R$ 11.537.849,00. § 1º. Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos 
sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 2º. 
As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e a cada quota corresponderá a 1 voto nas reuniões de sócios. § 3º. 
A quotas não poderão ser permutadas, doadas, nem poderão ser gravadas ou, sob qualquer forma, oneradas, no todo ou 
em parte, sem a anuência prévia dos sócios, respeitado o quórum previsto no presente Contrato Social.”. 6. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do contrato social e arquivada na sede social. São Paulo, 31/05/2020. JUCESP – Certifico 
o registro sob o nº 229.696/20-0 em 30/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
CNPJ/MF Nº. 09.367.702/0001-82 - NIRE Nº. 35.300.352.858 - COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06 de Julho de 2020

1. Data, Hora e Local: Em 06.07.2020, às 13h00, na sede da Companhia de Participações em Concessões (“Compa-
nhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/
SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), 
constatando-se a presença da totalidade das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se ve-
rifi ca da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de 
que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas detentoras da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA 4. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Marcio Yassuhiro Iha, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) 
Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro efetivo e Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia, e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As acionis-
tas, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob 
a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formu-
lado pelo Sr. Leonardo Couto Vianna, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Com-
panhia, conforme carta de renúncia apresentado à Companhia em 16/06/2020, com efeito a partir de 06/07/2020, 
agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função. 6.3. Em 
decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, 
casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 272.647.628-74, com endereço profi ssional na Avenida 
Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data 
prevista para término do mandato do Conselheiro ora substituído, ou seja, até a data da realização da AGO de 2022 
da Companhia, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto. O membro do 
Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e con-
sequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mer-
cantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da 
Companhia. 6.4. Aprovar, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. Marco Antonio 
Souza Cauduro, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração. 6.5. Em razão das deliberações 
acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos Senhores: (1) 
Marco Antonio Souza Cauduro, brasileiro, casado, economista, RG nº. 22638757-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 
272.647.628-74, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração eleito na presente data; (2) Eduardo 
de Toledo, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº. 4.358.259-
X SSP/SP e CPF/MF nº. 103.264.958-51, membro efetivo reeleito na Assembleia Geral Ordinária de 16/04/2020 (“AGO 
16/04/2020”); e (3) Waldo Edwin Perez Leskovar, norte americano, casado sob o regime de comunhão universal 
de bens, engenheiro elétrico, Registro Nacional de Estrangeiros (“RNE”) nº. W616562-V e CPF/MF nº 170.070.048-06, 
membro efetivo reeleito na AGO 16/04/2020; todos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Blo-
co B, 5° andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP e com mandato até a data da realização da AGO de 2022 
da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 7. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e 
aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo 
com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São 
Paulo/SP, 06.07.2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acio-
nistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Eduardo de Toledo; e (2) CIIS - Companhia de Investimentos em In-
fraestrutura e Serviços, representada pelo Sr. Eduardo de Toledo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, 
lavrado no Livro de registro de Atas de Assembleias Gerais, nº. 08, folhas 60 a 61. Eduardo de Toledo - Presidente da 
Mesa - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digi-
tal ICP Brasil. JUCESP nº 257.810/20-1 em 20.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BL1963 Investimentos e Participações S/A. - CNPJ: 24.907.109/0001-75
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstração do Resultado  31/12/2019
Receita Líquida -
Custo das Vendas e Serviços -
Lucro Bruto -
Despesas gerais e administrativas (89.237)
Lucro Operacional antes dos Efeitos Financeiros (89.237)
Receitas fi nanceiras 252.037

Demonstração do Resultado 31/12/2019
Despesas fi nanceiras (1.843)
Receita de equivalencia patrimonial 10.714.572
Despesas de equivalencia patrimonial (12.246)
Lucro Operacional antes do IR e da CS 10.863.284
IR e CS - correntes e diferidos (73.221)
Lucro Líquido do Exercício 10.790.062

Lilian Leonard
Diretora

João Antunes Alencar
Contador

CRC nº 1SP184.571/O-3 - C.P.F. 067.847.668-30
Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração Encerrada em 31/12/2019 Conforme Documentação Apresentada.

Ativo/Circulante 222.040

Caixa e equivalentes de caixa 213.138

Impostos a recuperar 8.902

Não Circulante 26.128.878

Investimentos 26.128.878

Total dos Ativos 26.350.919

Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 155.578
Salários e encargos a pagar 152.044
Impostos e contribuições a recolher 3.534
Não Circulante 8.650.934
Outros Debitos - LP 8.650.934
Patrimônio Líquido 17.544.407
Capital social 20.000
Reservas de lucro 17.524.407
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.350.919

Balanço Patrimonial em 31/12/2019
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CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
C.N.P.J./M.F. nº 00.473.895/0001-81

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Submetemos a sua apreciação as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A Diretoria

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita Operacional Líquida 19.321 24.094
(Despesas) Receitas Operacionais
  Administrativas e gerais (6.268) (5.175)
  Encargos de depreciação (24) (37)
  Outras despesas / receitas operacionais, líquidas 385 2.046
  (Inclui Reversão de Provisões) (5.907) (3.166)
(Prejuízo) Lucro Operacional antes do Resultado
  Financeiro, Participações e Impostos 13.414 20.928
  Resultado Financeiro Líquido
    Receitas financeiras 1.613 1.267
    Despesas financeiras (4) (11)

1.609 1.256
     Resultados de participações societárias 39.600 3.967
(Prejuízo) Lucro antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 54.623 26.151
Imposto de Renda e Contribuição Social
  Imposto de renda (1.936) (2.293)
  Contribuição social (705) (834)

(2.641) (3.127)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 51.982 23.024
(Prejuízo) lucro por ação do capital social (em reais) 0,32 0,20

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais)

Capital
social

Reservas
de lucros

Lucros
(Prejuízos)

acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 161.795 13.764 50.938 226.497
 Lucro líquido do exercício - - 23.024 23.024
 Reserva legal - 1.151 (1.151) -
 Dividendos - - (19.585) (19.585)
Em 31 de dezembro de 2018 161.795 14.916 53.225 229.937
 Lucro líquido do exercício - - 51.982 51.982
 Reserva legal - 2.599 (2.599) -
 Dividendos - - (70.999) (70.999)
Em 31 de dezembro de 2019 161.795 17.516 31.609 210.921

DIRETORIA

Regina Maria da Silva Dias - Presidente
Ana Lucia da Silva Dias - Diretora

Valce Teofilo dos Santos - CRC 1SP165.212/O-3

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

Ativo 2019 2018
  Circulante 110.096 104.599
    Caixa e equivalentes de caixa 14.180 8.621
    Estoque de imóveis 93.738 93.738
    Contas a receber 2.124 2.173
    Outros ativos circulantes 54 67
Não Circulante 108.112 128.825
  Realizável a Longo Prazo 31 30
      Outros ativos realizáveis a longo prazo 31 30
  Investimentos 108.043 128.733
  Imobilizado 38 62

  
Total do Ativo 218.208 233.424

Passivo 2019 2018
  Circulante 3.287 3.467
    Fornecedores 525 217
    Obrigações fiscais 178 173
    Imposto de renda 704 754
    Contribuição social 368 415
    Outras contas e despesas a pagar 1.512 1.908
  Não Circulante 4.000 20
    Partes relacionadas 4.000 20
  Patrimônio Líquido 210.921 229.937
    Capital social 161.795 161.795
    Reservas de lucros 17.516 14.917
    Lucros acumulados 31.609 53.225
Total do Passivo 218.208 233.424

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
  (Prejuízo) lucro do exercício 51.982 23.024
    Ajustes para reconciliar o resultado do exercício 
      com o caixa gerado pelas (aplicado nas) 
      atividades operacionais:
      Encargos de depreciação 24 37
      Resultados de participações societárias (39.600) (3.967)
  Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
      Contas a receber - (225)
      Outros ativos 12 -
      Imóveis destinados à venda - (1)
  Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
      Fornecedores 308 127
      Obrigações fiscais, imposto de renda 
         e contribuição social (92) (68)
      Outros passivos (396) (1.664)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2019 2018
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 12.238 17.263
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Recebimento de dividendos de investidas 60.290 -
  Aquisição de imobilizados 49 (39)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento 60.339 (39)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Pagamento de dividendos (70.999) (19.585)
  Partes relacionadas 3.980 19
Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades 
  de Financiamento (67.019) (19.566)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
  e Equivalentes de Caixa 5.559 (2.341)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.621 10.962
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.180 8.621

5.559 (2.341)

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social a participa-
ção em outras sociedades, civis ou comerciais, na qualidade de sócia, acio-
nista ou quotista, podendo adquirir ou alienar participações societárias, e a 
administração de bens, empreendimentos ou negócios exclusivamente pró-
prios. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação so-
cietária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpreta-
ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais políti-
cas contábeis adotadas pelo Grupo é como segue: a) Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financei-
ras da Sociedade são mensuradas usando a moeda do principal ambiente 
econômico, no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras da Sociedade foram elaboradas tendo como moeda funcional e 
de apresentação o real (R$). b) Circulante e não circulante: Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes, quando sua realização ou 
liquidação provável ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. c) Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem caixa, saldos positivos em conta-movimento, aplicações financeiras 
com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado. d) Contas a receber: São contabilizados pelo valor justo da contra-
prestação a ser recebida, sendo deduzidas as perdas em crédito de liquida-
ção duvidosa, quando aplicável. e) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa: a provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicá-
vel, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber. 

f) Estoque de imóveis: Referem-se a todo o custo de aquisição do terreno e 
das edificações, incluindo os custos de construção e reformas. g) Investi-
mentos: Os investimentos em empresas controladas ou coligadas são ava-
liados pelo método de equivalência patrimonial com base no balanço das 
investidas levantados na mesma data. h) Imobilizado: Estão demonstrados 
ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação e amortização acumula-
das, calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas de 
acordo com a vida útil dos bens. i) Imposto de renda e contribuição social: 
Conforme facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou pelo regi-
me de lucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda é determina-
da à razão de 8% (vendas) e 32% (prestação de serviços e/ou locações), a 
da contribuição social à razão de 12% (vendas) e 32% (prestação de servi-
ços e/ou locações), acrescentando-se em ambas 100% das demais receitas 
e ganhos de capital auferidas. O imposto de renda é computado sobre o 
lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excederem a R$ 60 mil no trimestre, enquanto a contribuição 
social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. j) Outros 
ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimo-
nial, quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorri-
das. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. k) Apuração do resultado: O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos 
exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: em 31 de dezembro de 
2019, o capital social totalmente integralizado monta R$ 161.794.996,00, 

dividido em 157.794.996 ações ordinárias nominativas e 4.000.000 ações 
preferenciais sem direito a voto, todas sem valor nominal. b) Reserva legal: 
a reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício, até atingir o limite de 20% do capital social. c) Reservas de 
lucros: corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva 
legal, compensação de prejuízos e a distribuição dos dividendos. 5. Instru-
mentos financeiros: A Sociedade entende que o valor contábil dos instru-
mentos financeiros equivale a seu valor de mercado. A Empresa participa 
de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em 
contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades ope-
racionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e de 
moeda, quando possível e aplicável. A partir do mês de setembro/2013, a 
Empresa passou a restringir sua exposição a riscos de crédito associados a 
bancos e a aplicações financeiras, efetuando seus investimentos em institui-
ções financeiras de primeira linha e com remuneração em títulos de curto 
prazo. A Empresa manteve até o mês de setembro/2013, investimentos em 
títulos de renda fixa junto ao Banco Cruzeiro do Sul. Esta instituição finan-
ceira encontra-se em processo de liquidação extrajudicial. A administração 
da Entidade efetuou provisão para perda desses valores, uma vez que os 
saldos não possuem cobertura total pelo Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC). No ano de 2014, parte do saldo aplicado foi devolvido pelo Banco 
Cruzeiro do Sul. Assim sendo, a provisão foi parcialmente revertida.

Senhores Acionistas: Submetemos a sua apreciação, as demonstrações financeiras, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. A Diretoria

Regina Maria da Silva Dias - Presidente

Ana Lucia da Silva Dias - Diretora

Valce Teofilo dos Santos - CRC 1SP165.212/O-3

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social a incor-
poração de empreendimentos imobiliários, e a administração de bens, 
empreen dimentos ou negócios exclusivamente próprios. 2. Apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é 
baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais políticas 
contábeis adotadas pelo Grupo é como segue: a) Moeda funcional e de 
apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras da Sociedade são mensuradas usando a moeda do principal 
ambiente econômico, no qual a empresa atua (“moeda funcional”). 
As demonstrações financeiras da Sociedade foram elaboradas tendo como 
moeda funcional e de apresentação o real (R$). b) Circulante e não 
circulante: Os ativos e passivos são classificados como circulantes, quando 
sua realização ou liquidação provável ocorra nos próximos doze meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. c) Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta-movimento, 
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. d) Contas a receber: São contabilizados 
pelo valor justo da contraprestação a ser recebida, sendo deduzidas as 
perdas em crédito de liquidação duvidosa, quando aplicável. e) Provisão 
para créditos de liquidação duvidosa: A provisão para créditos de liquidação 

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita Operacional Líquida 12.346 12.550
(Despesas) Receitas Operacionais
    Administrativas e gerais (4.813) (14)
    (Inclui Reversão de Provisões) (4.813) (14)
(Prejuízo) Lucro Operacional 
    antes do Resultado Financeiro 7.533 12.536
    Resultado Financeiro Líquido
      Receitas financeiras 2.509 3.006

2.509 3.006
(Prejuízo) Lucro antes do Imposto de Renda 
    e da Contribuição Social 10.042 15.542
Imposto de Renda e Contribuição Social
    Imposto de renda (1.628) (1.770)
    Contribuição social (595) (645)

(2.223) (2.415)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 7.819 13.127
(Prejuízo) Lucro por ação do capital social (em reais) 0,20 0,30

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
  (Prejuízo) Lucro do exercício 7.819 13.127
        Ajustes para reconciliar o resultado do exercício 
        com o caixa gerado pelas (aplicado nas)
        atividades operacionais:
  Diminuição (aumento) nos ativos operacionais
    Contas a receber (76) (14)
    Adiantamento de fornecedores (117) (21)
  Aumento (diminuição) nos passivos operacionais
    Obrigações fiscais, imposto de renda 
      e contribuição social (1.463) 673
    Outras obrigações (420) 420
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 5.743 14.185
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Pagamento de dividendos (20.200) (2.000)
  Partes relacionadas (5.333) -
Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades 
  de Financiamento (25.533) (2.000)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
  e Equivalentes de Caixa (19.790) 12.185

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 52.483 40.298
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 32.693 52.483

(19.790) 12.185

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais)

Capital
Social

 Reservas
de Lucros 

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 39.400 4.108 31.472 74.980
 Lucro líquido do exercício - - 13.127 13.127
 Reserva legal - 656 (656) -
 Dividendos - - (2.000) (2.000)
Em 31 de dezembro de 2018 39.400 4.764 41.943 86.107
 Lucro líquido do exercício - - 7.819 7.819
 Reserva legal - 391 (391) -
 Dividendos - - (20.200) (20.200)

Em 31 de dezembro de 2019 39.400 5.155 29.171 73.726

duvidosa, quando aplicável, é constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na 
realização das contas a receber. f) Estoque de Imóveis: Referem-se a todo 
o custo de aquisição do terreno e das edificações, incluindo os custos de 
construção e reformas. g) Imposto de renda e contribuição social: Conforme 
facultado pela legislação tributária, a Sociedade optou pelo regime de 
Lucro presumido. A base de cálculo do imposto de renda é determinada à 
razão de 8% (vendas) e 32% (prestação de serviços e/ou locações), a da 
contribuição social à razão de 12% (vendas) e 32% (prestação de serviços 
e/ou locações), acrescentando-se em ambas 100% das demais receitas e 
ganhos de capital auferidos. O imposto de renda é computado sobre o 
Lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para 
os Lucros que excederem a R$ 60 mil no trimestre, enquanto a contribuição 
social é computada pela alíquota de 9% sobre o Lucro tributável. h) Outros 
ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no 
balanço patrimonial, quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. i) Apuração do resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência dos exercícios. 4.   Patrimônio líquido:   a) Capital 
social: Em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente integralizado 
monta R$ 39.400.192,00, representado por 65.400.192 ações ordinárias 
nomi nativas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. b) Reservas de Lucros: 
corresponde ao Lucro remanescente, após a destinação para reserva 
legal, compensação de prejuízos e a distribuição dos dividendos. 
5. Instrumentos financeiros: A Sociedade entende que o valor contábil 
dos instrumentos financeiros equivale a seu valor de mercado. A Empresa 
participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas 
necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de 
taxa de juros e de moeda, quando possível e aplicável. A partir do mês de 
setembro/2013 a Empresa passou a restringir sua exposição a riscos de 
crédito associados a bancos e aplicações financeiras, efetuando seus 
investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com 
remuneração em títulos de curto prazo. A Empresa manteve até o mês de 
setembro/2013, investimentos em títulos de renda fixa junto ao Banco 
Cruzeiro do Sul. Esta instituição financeira encontra-se em processo de 
liquidação extrajudicial. A adminis tração da Entidade efetuou provisão para 
perda desses valores uma vez que os saldos não possuem cobertura total 
pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

DOURO PATRIMONIAL S.A.
C.N.P.J./M.F. nº 03.712.566/0001-34

RELATÓRIO DA DIRETORIA

DIRETORIA

Ativo 2019 2018
  Circulante 69.321 88.918
    Caixa e equivalentes de caixa 32.693 52.483
    Estoque de imóveis 35.400 35.400
    Contas a receber 1.080 1.004
    Impostos a recuperar 10 10
    Adiantamento a fornecedores 138 21
  Não Circulante 5.333 -
    Realizável a longo Prazo 5.333 -
    Partes relacionadas 5.333 -
Total do Ativo 74.654 88.918

Passivo 2019 2018
  Circulante 928 2.811
    Obrigações fiscais 79 73
    Imposto de renda 522 1.283
    Contribuição social 327 1.035
    Outras obrigações - 420
  Patrimônio Líquido 73.726 86.107
    Capital social 39.400 39.400
    Reservas de lucros 5.155 4.764
    Lucros ou prejuízos acumulados 29.171 41.943
Total do Passivo 74.654 88.918

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

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401 - CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 353ª e 354ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Quarta As-
sembleia Geral de Titulares dos CRI (“Quarta Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamente 
digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 19 de agosto de 2020, às 17:00 horas, para deliberar so-
bre 1) a alteração da tabela de amortização do CRI 353 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar 
a curva de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 353, na última 
data de vencimento, anterior à realização da Quarta Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir 
da próxima data de vencimento após a realização da Quarta Assembleia e pela taxa de juros do CRI 353; 2) adoção 
em defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descri-
to na cláusula 2.9 do Termo de Securitização e 3) a suspensão da atualização periódica do serviço de classifi cação de 
risco prestado pela agência Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., conforme cláusula 5.2 do Termo de Securitiza-
ção. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento 
da Quarta Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Quarta Assembleia, 
disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser 
acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a se-
guir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Quarta Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para 
a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identida-
de do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com fi rma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de 
identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) 
cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade 
do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com fi r-
ma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos 
dos outorgantes da procuração e do outorgado. São Paulo, 29 de julho de 2020

Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401 – CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 297ª e 298ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 297ª e 298ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamen-
te digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 19 de agosto de 2020, às 16:00 horas, para deliberar so-
bre 1) a alteração da tabela de amortização do CRI 297 no Anexo II – devendo ser ajustada para acompanhar a curva 
de amortização do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 297 na última data de 
vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir da pró-
xima data de vencimento após a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 297, e, 2) adoção em 
defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na 
cláusula 2.9 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do 
voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam 
o link de acesso à Primeira Assembleia, divulgado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft 
Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos 
de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia 
tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: pro-
dutos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa fí-
sica são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitaliza-
da da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanha-
da de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários 
para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documen-
to equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) có-
pia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digi-
talizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompa-
nhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 29 de julho de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14
Sociedade por Ações (“Securitizadora”)

Edital de Convocação 
Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários das 255ª

e 256ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 255ª e 256ª Séries da 1ª Emissão da 
Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamente digital, 
coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 19 de agosto de 2020, às 14:00 horas, para deliberar sobre 1) alteração 
da tabela de amortização do CRI 255 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a curva de amortização 
do fl uxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 255, na última data de vencimento, anterior à 
realização da Primeira Assembleia, pelo prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxima data de vencimento após 
a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 255; 2) adoção em defi nitivo da forma de Pagamento 
Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 2.9 do Termo de Securitização; 
e 3) a suspensão da atualização periódica do serviço de classifi cação de risco, conforme cláusula 5.2 do Termo de 
Securitização, a partir da realização da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a 
manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para 
que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, a ser disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela 
plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar 
os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira 
Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-
mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor 
pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos 
necessários para os participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou 
documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; 
b) cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia 
digitalizada da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.

São Paulo, 29 de julho de 2020
Brazilian Securities Companhia de Securitização

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação 

Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
das 217ª e 218ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Ficam convocados os senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 217ª e 218ª Séries da 1ª Emis-
são da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a Primeira 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 11 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, de forma exclusivamen-
te digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 19 de agosto de 2020, às 10:00 horas, para deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: 1) adoção em defi nitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas 
ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 4.9 do Termo de Securitização; e 2) a suspensão da atualiza-
ção periódica do serviço de classifi cação de risco, conforme cláusula 5 do Termo de Securitização, a partir da realiza-
ção da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deve-
rá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de 
acesso à Primeira Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams 
e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de re-
presentatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia tanto 
para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.
bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física 
são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração: (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de có-
pia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os 
participantes pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equi-
valente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia di-
gitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitaliza-
da da respectiva procuração (i) com fi rma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado. São Paulo, 29 de julho de 2020

Brazilian Securities Companhia de Securitização

RESUMO. EDITAL  DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S): ARLETE MARCHI, CPF 012.071.388-86, eventual cônjuge,
se casada for, eventual(is) herdeiro(a)(s), sucessor(a)(es), ocupante(s) do imóvel e demais interessados,
expedido no PROCESSO DIGITAL Nº 1117141-24.2017.8.26.0100, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTUÉRPIA, CNPJ 64.910.037/
0001-30. A MMª Juíza de Direito da 13ª Vara Cível - Foro Central/SP, Drª. TONIA YUKA KOROKU, na forma
da lei, 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., via sistema utilizado e hospedado
em WWW. LEILÃO INVESTMENT, 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:
APARTAMENTO Nº 161, LOCALIZADO NO 16º ANDAR DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTUÉRPIA,
SITUADO NA RUA ETIÓPIA Nº 55, NO 33º SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA, contendo a área real
privativa de 156,800m², área real comum de garagem de 54,080m², (correspondendo à duas vagas
na garagem coletiva do edifício), área comum de 81,118m², área real de total de 291,998m² e fração
ideal no terreno de 4,8517%. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 032.058.0170-9 (conf.
Av.04). MATRÍCULA nº 127.159 do 7º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av.06, em 13/06/2019. (PRENOTACAO n°
427.427 de 15/05/2019). Penhora Exequenda; 2-) Av.07, em 07/10/2019, Prenotação 434.339 de 24/09/2019).
PENHORA. Da Certidão expedida em 24/09/2019, pelo D. Juízo de Direito da 13* Vara Cível Central/SP,
extraida dos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1100766-16.2075.8.26.0700, exequente:
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTUERPIA, inscrito no CNPJ/MF n° 64.910.037/0001-30,
executada: ARLETE MARCHI, 3-) Há débitos de IPTU – Contribuinte 032.058.0170-9, Exercício 2020: R$
6.008,24. Há débitos de IPTU – Exercícios 2016 a 2019, débitos inscritos em dívida ativa (conf. pesquisas
realizadas no sítio da PMSP aos 10/06/2020, com valores atualizados p ara essa data). DO VALOR
ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 1.064.627,25 (até junho/2020). DO VALOR DO DÉBITO: R$ 58.449,69
(até 12/04/2018). Débito do Proc. 1100766-16.2015.8.26.0100: R$ 38.377,19, (até 03/11/2017). DAS DATAS
DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 10/08//2020, às 14h30min. e terminará em 13/08/2020, às
14h30min. O 2º Leilão começará em 13/08/2020, às 14h31min e terminará em 03/09/2020, às 14h30min.
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% 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 (clicar em portal de
custas, emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do
leilão. (Art. 884, IV do CPC). 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). Ficam o(a)(s) executado(a)(s) ARLETE MARCHI, CPF
012.071.388-86, eventual cônjuge, se casada for, eventual(is) herdeiro(a)(s), sucessor(a)(es), ocupante(s)
do imóvel 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, São Paulo, 11 de junho de 2020. Edital completo e demais condições
no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

ANBEMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 26.563.283/0001-73 - NIRE 35.300.497.562

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Em 26/04/2019, às 16:00h, na sede social. Mesa: Presidente - Luiz Augusto Saraiva; Secretário - Luiz 
Antonio de Paulo Marques. Convocação e Presença: dispensada, presentes acionistas representando 
a totalidade do capital social. Deliberações: foram aprovados, por unanimidade e sem ressalvas, as 
seguintes matérias: (a) O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as contas dos 
administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (b) a exoneração 
da responsabilidade dos administradores pela gestão da Companhia, no perío do acima mencionado; 
(c) foi reeleita, por unanimidade de votos, a mesma Diretoria da qual é composta da seguinte forma: 
Diretor-Presidente o Sr. Luiz Augusto Saraiva, RG nº 4.105.820-3 SSP/SP, CPF nº 640.871.588-53; 
Diretor Vice-Presidente o Sr. Luiz Antonio de Paulo Marques, RG nº 8.835.073-3 SSP/SP, CPF nº 
043.112.448-51 e Diretor Executivo o Sr. Mauricio Daniel Saraiva, RG nº 30.784.726-3, SSP/SP e 
CPF nº 316.630.498-31, todos com mandato iniciando-se na presente data até AGO que deliberar 
sobre as contas do exercício findo em 31/12/2021, podendo ser reeleitos nos termos do Estatuto Social. 
São Paulo, 26/04/2019. Luiz Augusto Saraiva - Presidente. Luiz Antonio de Paulo Marques - 
Secretário. JUCESP - 64.135/20-2 em 31/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007916-88.2016.8.26.0008 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Inadimplemento Requerente: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Col. Agost. Mendel Requerido:
Dagmar Aparecida Pereira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007916-88.2016.8.26.0008
A MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA
CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAGMAR APARECIDA PEREIRA, RG 29.825.427-X, CPF 268.075.628-
29, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Agostiniana
de Educação e Assistência - Col. Agost. Mendel, para receber a quantia de R$ 19.216,23 (09/06/2016), débito
decorrente do contrato firmado entre as partes de prestação de serviços educacionais do ano letivo de 2015, do
aluno Julio Cesar Curci Filho. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2020. 29 e 30/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1016176-04.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível
- Pagamento Requerente: Serviço Social do Comércio - SESC Requerido: Flash Energia Comércio e Locação de
Materiais Elétricos Eireli Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1016176-04.2018.8.26.0100. A M.M. Juíza de
Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, Dra. Flavia Poyares Miranda, na forma da
Lei, faz saber à Flash Energia Comércio e Locação de Materiais Elétricos Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.455.915/
0001-48, na pessoa de sua representante legal, Sra. Silvana Silva de Oliveira, portadora do RG n° 321982563 e
inscrita no CPF/MF n° 288.681.168-80, que o Serviço Social do Comércio - Sesc, Administração Regional no Estado
de São Paulo, lhe ajuizou de Ação de Cancelamento de Protesto c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela
Antecipada de Urgência, visando o cancelamento do protesto da DANFE nº 23, no valor de R$ 1.756,00, com a
consequentemente exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como a condenação da empresa
Flash Energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.780,00, além das despesas
processuais e honorários advocatícios. Estando a Ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO
POR EDITAL, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Não sendo apresentada defesa, a Ré será considerada revel, caso em que
será nomeado curador especial. O presente edital será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2020. 29 e 30/07

EDITAL DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PEDRO ANTONIO SERRANO E OLAVO CONCILIO RIBEIRO, COM O
PRAZO DE VINTE (20) DIAS, NA FORMA ABAIXO. FAZ SABER/ a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório Cível tramita, os autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
sob n.º 1011973-96.2018.8.26.0100, em trâmite na 17ª Vara Cível Do Foro Central De São Paulo, Estado De São
Paulo, em que é exequente BANCO BRADESCO S/A, no inteiro teor da presente ação que a seguir vai resumida: “1.
A empresa LIDER TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S/A (em recuperação judicial) emitiu
a favor do exequente em 06/02/2014, a anexa Cédula de Crédito Bancário nº 7.754.850, no valor liberado de R$
1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), para pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 06/03/2014 e a última em 06/08/2014 conforme descrito no título. 2. A cédula foi aditada
em 16/09/2014 alterando as formas de pagamento, prorrogando o vencimento do título para 17/09/2019, tendo o
Banco credor dado 06 (seis) meses de carência para os clientes. 3. Em garantia das obrigações assumidas pela
empresa creditada a cédula foi firmada pelos executados, os quais se responsabilizaram solidariamente com a integralidade
das obrigações assumidas pela emitente, conforme cláusula 3.4 do Aditivo. 4. Ocorre que os executados não cumpriram
com o avençado, estando em mora desde a parcela vencida em 18/07/2016, acarretando com isso o vencimento
antecipado de todo o débito, nos termos da cláusula 7 da Cédula, importando a dívida atualizada até 18/01/2018
em R$ 554.721,29 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). O
presente edital tem a finalidade de CITAÇÃO dos executados PEDRO ANTONIO SERRANO - CPF/MF sob o nº
948.859.318-00 e OLAVO CONCILIO RIBEIRO - CPF/MF sob o nº 107.378.308-16, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que, no prazo de quinze (15) dias, contados do término do prazo do edital, pagar a importância de
R$ 743.360,28 (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), acrescendo-se
as despesas processuais, custas e honorários advocatícios e demais cominações legais, ou no mesmo prazo, oferecer
embargos do devedor, ficando desde já, ciente de que não opondo embargos à execução no prazo referido, lhe será
nomeado Curador Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado na Imprensa Oficial e afixado no fórum desta cidade de São
Paulo, no local de costume. ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES, Juiz de Direito. 29 e 30/07

MMOM COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA,  empresa com sede na Cidade
de São Paulo SP, A Rua das Sempre Vivas, 205 - Brooklin Cep 04704-030,
inscrita no CNPJ 19.061.229/0001-64, convoca a Sra Vanessa Aparecida
Barbaroto Lourenço, CPTS 20925 série 280, a comparecer em sua sede no
prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob pena de configurar
abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no artigo. da CLT,
abandono de emprego.

Processo: 1085205-20.2013.8.26.0100 – Ação: Execução de Título Extrajudicial – Mútuo Exequente: TIZATTO,
WILDNER E LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – Executado: Antonio Pulchinelli Junior. FAZ SABER a
Antonio Pulchinelli Junior, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO
DE TITULO EXTRAJUDICIAL por TIZATTO, WILDNER E LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando
em síntese: a exequente é cessionária de contrato de mútuo financeiro individual estabelecido entre o devedor
e o cedente Nelton De Zorzi. Aduz que o contrato encontra-se inadimplido. Encontrando-se a parte executada
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
pagamento ou oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, publicado na forma da lei. 28 e 29/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028497-40.2019.8.26.0002 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIANA OLIVEIRA, RG 30.000.842-9,  
CPF 278.454.708-64, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto das Irmãs da 
Santa Cruz, objetivando o pagamento referente ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o 

bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, o réu será considerado revel, 

Edital de Intimação expedido nos Autos de Cumprimento de sentença (0070574-78.2019.8.26.0100), requerida por 
Delson Petroni Junior e Antônio Marcello Von Uslar Petroni - Processo principal: 0158013-74.2012.8.26.0100. O Dr. 
Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Fernando Klein Toledo,  
CPF 059.012 859-05, Fernando Alves de Toledo, CPF 585.465.109-20 e Ligia Maria Klein Toledo, CPF 778.272.109-10, 
que a Ação de Embargos à Execução requerida pelos mesmos contra Banco Panamericano S/A, foi rejeitado os 
Embargos, condenando-os ao pagamento de R$ 6.723,67 (agosto/2019), corrigidos monetariamente, referente a 

20 dias supra, efetuem o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% 
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário,  
inicia-se o prazo de 15 dias para que os executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas 

2020. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2020.                                   B 28 e 29/07
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Casos de hepatites registram
queda no Brasil em 2019

Nacional
Jornal O DIA SP
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Ajustar a mentalidade, re-
pensar o capital humano, ace-
lerar a estratégia digital, desen-
volver um documento com o
propósito para os clientes e até
criar um ecossistema de negó-
cios são ações fundamentais
que proporcionam a construção
de relações de valor para evo-
luir processos e maximizar o
desempenho corporativo. No
Brasil, devido a diversidade e
os desafios impostos pelo
mercado às empresas, é neces-
sária uma rigorosa análise es-
tratégica caso a caso, conheci-
mento especializado, experiên-
cia na área e visão de dono. E o
investimento para implementar
tudo isso costuma ficar acima
do que o empresário pretende
ou pode arcar.

Pensando nisso, os sócios
Julian Tonioli, Marco França,
Fabian Valverde, Bruno Ruy e
Rogério Vargas lançam, a par-
tir da segunda quinzena de ju-
lho, o Auddas onDemand, uma
orientação ao alcance das em-
presas, segmentada e sob me-
dida nas áreas de Governança,
Planejamento Estratégico, Pla-
no de Negócios, Valuation,
M&A, Investimentos, Captação
de recursos, Dados Financei-
ros, Modelo de Gestão e Revi-
são de Estruturas de Operação
e Vendas, Estratégia Digital e
Tecnologia.

“Desde o dia primeiro dia
de funcionamento da Auddas,
sempre acreditamos que o mer-
cado de consultoria precisava
de uma oxigenada. Os modelos
de trabalho e engajamento ti-
nham pouco foco no cliente e
em sua necessidade e não pri-
vilegiavam um engajamento
baseado em entrega de valor
rápida e continuada. Por que
não adotar os métodos ágeis
também em gestão, em consul-
toria e estratégia? Isso que nos
levou a pensar e desenvolver o
modelo do onDemand,”, diz
Julian Tonioli um dos sócios
fundadores da Auddas.

Por outro lado, a vida do
empreendedor e do dono é so-
litária às vezes. “Por que não
poder contar com ajuda e ori-
entação especializada de forma
flexível e acessível do jeito que
quiser e precisar , quando e
onde necessário?”, pondera
Marco França, o outro sócio
fundador da Auddas.

Serão dois formatos de tra-
balho e o dono do negócio
pode escolher o grau de enga-
jamento e o nível de acompa-
nhamento que espera dar e re-
ceber. No Auddas NOW, o em-
presário tem acesso ao time
Auddas para endereçar dúvidas,
necessidades pontuais e obter
orientação imediata sobre seu
negócio. Serão 30min/semana
de video call, troca de mensa-
gens ilimitada e acesso ao Kno-
wledge Base Auddas. Já o Au-
ddas Virtual Board é mais com-
pleto e voltado aos que preci-
sam ir mais longe. Nele, o em-
presário terá 1h/semana de vi-
deo call e mentoria em conjun-

Empresários lançam
orientação para

donos de negócios
no Brasil

to com seu time, além de 2h
mensais para acompanhamen-
to estratégico. Neste formato
também estarão disponíveis
as trocas ilimitadas de men-
sagens com o time Auddas e
acesso a seu Knowledge Base.

Rogério Vargas, que pres-
tou consultoria para mais de
500 sócios e gestores, com
cerca de 20 mil pessoas impac-
tadas, explica que o cliente pode
escolher uma ou mais áreas
elencadas no próprio site da
Auddas onDemand. Se ele op-
tar, por exemplo, pelo Plano de
Negócios, “faremos a avaliação
e a revisão dos planos estraté-
gicos da empresa, implementa-
mos melhorias, propomos e
acompanhamos o desenvolvi-
mento adicional”, completa.
Dentre as empresas em que
prestou consultoria destacam-
se o Grupo Capemisa (Salutar),
AXA e First Data Grupo PAN,
Instituto Tecnologia Eldorado,
Óticas Carol e Penalty.

Olhando pela perspectiva
do mundo digital, o uso de da-
dos, associados à tecnologia, é
o caminho para ganhar relevân-
cia perante os seus consumi-
dores. “Muitos que ainda não
haviam se atentado à necessi-
dade de adaptação e ao uso de
tecnologias como meios para
se diferenciar foram forçados,
em meio a pandemia, a se rein-
ventar com pouco ou sem pla-
nejamento e no Auddas onDe-
mand podemos auxiliá-lo nes-
se aspecto. Afinal ‘data is the
new Oil’.”, completa Bruno
Ruy, um dos líderes da frente
digital, com mais de dez anos
de experiência em modelagens
de negócios digitais, além de
casos de sucesso no lançamen-
to de estratégia de Go to Ma-
rket em múltiplas indústrias.

Como gestores, investido-
res e conselheiros em diversas
companhias, eles compreen-
dem as dificuldades e as dores
do processo de gestão e asse-
guram que os resultados já apa-
recem desde a primeira intera-
ção. “Nos últimos anos, nosso
grupo teve a oportunidade de
fundar algumas empresas e atu-
ar como investidor em dife-
rentes iniciativas. São mais de
16 empresas no nosso portfó-
lio, incluindo empresas criadas
do zero que hoje são referên-
cias em seus setores. Quere-
mos dividir parte do nosso co-
nhecimento com o ecossiste-
ma e ajudar os donos de em-
presas a pôr em prática suas
visões. Debater sobre temas
amplos como captação de in-
vestidores, estratégias de esca-
la de negócios e uso intensivo
de tecnologia faz parte da nos-
sa rotina há 15 anos”, afirma
Fabian Valverde, que também é
CEO da Paketá Crédito, foi pi-
oneiro em projetos de mobile
banking  no país.

Para contratar e obter mais
detalhes de como funciona o
serviço, basta acessar o site:
https://auddas.com/onde-
mand/.
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Os casos de hepatites caíram
no Brasil em 2019, confirman-
do uma tendência de queda nos
últimos anos. Contudo, o país
ainda deve atuar para alcançar a
meta de reduzir em até 90% os
casos da doença e em 65% as
mortes associadas a ela até
2030, conforme compromisso
firmado no Plano Estratégico
Global das Hepatites Virais.

O Ministério da Saúde apre-
sentou na terça-feira, (28) o bo-
letim epidemiológico sobre he-
patites.

Os casos de tipo B somaram
13.971 em 2019, uma queda
frente aos 14.686 do ano ante-
rior. Os óbitos oscilaram para
cima, indo de 414 (2017) para
424 (2018). Na distribuição re-
gional, o Sul foi o que registrou
o maior número de pessoas com
a doença (4.529), seguido por
Sudeste (3.867), Norte (2.471),
Nordeste (2.021) e Centro-Oes-
te (1.081).

Mais homens (7.938) do que
mulheres (6.028) foram atingi-
dos pela enfermidade. No recor-
te por cor e raça, ela foi mais
comum em pardos (5.637) e
brancos (5.420), tendo ainda
ocorrências em pretos (1.399),
amarelos (177) e indígenas
(125). A principal forma de con-
tágio foi por via sexual (20,4%).

Hepatite C
Os casos de hepatite C tam-

bém sofreram redução de 2018
para 2019, de 27.773 para
22.747. As mortes em função da
doença também caíram, de 1.720
em 2017 para 1.574 em 2018. No
ano passado, a prevalência em ter-
mos territoriais foi no Sudeste
(11.666), seguido por Sul (7.168),
Nordeste (1.869), Norte
(1.075) e Centro-Oeste (959).

Assim como nas demais he-
patites, a ocorrência foi maior
em homens (12.735) do que em
mulheres (9.996). No recorte
por cor e raça, a incidência foi
maior em brancos (11.407) do
que nos demais: pardos (6.641),
pretos (2.008), amarelos (223)
e indígenas (46). A principal cau-

sa foi o uso de drogas (12,1%),
seguido da transfusão de sangue
(10,3%) e relação sexual
(8,9%).

Hepatite A
Os casos registrados de he-

patite A tiveram redução de
2.188 para 891, de 2018 para
2019. Já o quantitativo de mor-
tes mais atualizado é referente a
2018, quando faleceram 28 bra-
sileiros em função da enfermi-
dade, número maior do que os
22 que padeceram do mesmo
mal em 2017.

A região com a maior quan-
tidade de pessoas com a doen-
ça, no ano passado, foi a Sudes-
te (457), seguida por Norte
(151), Sul (135), Nordeste (94)
e Centro-Oeste (54). No recor-
te de gênero, a doença atingiu
mais homens (540) do que mu-
lheres (351). Já na distribuição
por cor e raça, os casos foram
registrados principalmente em
brancos (353) e pardos (326),
seguidos de pretos (55), amare-
los (14) e indígenas (2).

Hepatite D
A hepatite D tem menos ca-

sos que as demais e oscilou para
cima em 2019, indo de 151 (em
2018) para 164. A prevalência da
doença foi sobretudo na Região
Norte (104), mas menor nas de-
mais regiões: Sudeste (26), Sul
(19), Nordeste (10) e Centro-
Oeste (5). Como nas demais, a
ocorrência foi maior em homens
(110) do que em mulheres (54).

Medidas
O secretário de Vigilância

em Saúde, Arnaldo de Medeiros,
afirmou que a pasta “zerou” a fila
de tratamento para hepatites vi-
rais. O termo é empregado quan-
do se atinge um determinado
número de tratamentos anuais
considerado adequado.

Ele acrescentou que foi fei-
to um pregão para mais de 50
mil tratamentos, o que garante o
abastecimento da rede de saúde
até 2021. Para hepatite B, o es-
toque de medicamentos estaria
garantido até o 1º trimestre do
ano que vem.

“Os medicamentos passaram
a ser enviados mensalmente, an-
tes era a cada três meses. Fize-
mos isso pra garantir maior agi-
lidade no atendimento. Conse-
quentemente isso também garan-
te maior controle dos estoques
e diminui a chance do desabas-
tecimento na ponta. O ministé-
rio envia 20% a mais do que con-
sumo de cada estado”, declarou
Medeiros.

O secretário lembrou que há
um compromisso de redução de
90% até 2030. “Esta meta será
alcançada com esforço contínuo
do SUS [Sistema Único de Saú-
de], dos nossos profissionais, da
nossa cobertura vacinal, da nos-
sa disponibilização dos trata-
mentos adequados”, reforçou.

O que são hepatites?
Caracterizadas principal-

mente por inflamações no fíga-
do, as hepatites constituem o

segundo maior grupo de doen-
ças infecciosas letais no mundo.
As hepatites são causadas por
vírus, mas outras condições,
como consumido excessivo de
bebidas alcoólicas, também po-
dem causar o quadro. As hepati-
tes virais se dividem em 5 doen-
ças diferentes: tipo A, B, C, D e
E.

O Brasil é faz parte da inici-
ativa criada pela OMS chamada
“Estratégia Global para Elimina-
ção das Hepatites Virais como
Problema de Saúde Pública”,
que visa reduzir novas infecções
em 80% e a taxa de mortalidade
para 65% em relação às médias
atuais ao ano.

Os tipos de hepatite
Segundo os dados publica-

dos, o Ministério da Saúde dis-
tribuiu 1,9 milhão de doses de
vacina para hepatite A em 2020.
A hepatite A é alimentar, e ocor-
re geralmente por falta de higi-
enização de alimentos. A hepa-
tite A é considerada uma doença
benigna, entretanto pode ser le-
tal em pessoas com mais idade.
Condições sanitárias precárias
também podem transmitir essa
variação da doença.

A hepatite B não tem cura, e
é uma doença si lenciosa -
transmitida sexualmente. O
Sistema Único de Saúde for-
nece a vacina para a hepatite
B. Segundo a pasta, 7,2 mi-
lhões de doses de vacina para
hepatite B foram levadas aos
postos de saúde neste ano. O
boletim informa que há medi-
camentos para combater a he-
patite B em estoque suficiente
para suprir a demanda até o pri-
meiro trimestre de 2021.

Já a hepatite C, que também
é transmitida sexualmente, não
tem vacina. A medida profilática
recomendada pela OMS é o uso
de preservativos durante a rela-
ção sexual. Procedimentos de
saúde invasivos, que utilizem
seringas ou objetos cortantes-
perfurantes também podem
transmitir a hepatite C.  (Agên-
cia Brasil)

A Secretaria de Gestão de
Desempenho de Pessoal do Mi-
nistério da Economia determi-
nou que os servidores federais
com filhos em idade escolar
podem trabalhar de forma remo-
ta enquanto as aulas estiverem
suspensas. A Instrução Norma-
tiva nº 63, publicada no Diário
Oficial de terça-feira, (28), vale
também para empregados públi-
cos federais, e terá validade a
partir da próxima terça-feira (4).

Segundo o órgão, o trabalho
remoto poderá ser autorizado
caso não existe cônjuge, com-
panheiro ou outro familiar adul-
to para fazer companhia para a
criança e assisti-la no que for
necessário. O servidor deverá
preencher uma declaração infor-
mando seus dados, os dados do
cônjuge e dos filhos.

“[...] declaro para fins espe-
cíficos que tenho filhos em ida-

Servidores federais com filhos
em casa poderão trabalhar

remotamente
de escolar ou inferior e que ne-
cessitam da minha assistência,
portanto, necessito ser subme-
tido a trabalho remoto […] De-
claro, ainda […] que não exer-
cerei nenhuma outra atividade
remunerada em caráter presen-
cial durante esse período e que
não possuo cônjuge, companhei-
ro ou outro familiar adulto que
comigo resida apto a prestar as-
sistência aos meus filhos em ida-
de escolar” diz um trecho do
modelo de declaração divulgado
no Diário Oficial da União.

Além disso, o servidor deve
declarar que não exercerá ne-
nhuma outra atividade remune-
rada em caráter presencial no
período em que estiver em casa,
beneficiado pela medida. Aque-
les que fornecerem informações
falsas poderão ser sujeitos a san-
ções penais e administrativas.
(Agência Brasil)

Digitalização do atendimento público
evita milhões de deslocamentos

A Secretaria de Governo Di-
gital do Ministério da Economia
contabiliza que milhões de
brasileiros deixaram de sair de
casa e se dirigir a uma repar-
tição pública para buscar algu-
ma informação, dar entrada em
algum pedido ou mesmo aces-
sar direitos, como providenci-
ar a habilitação de motorista,
requerer a carteira de trabalho,
acionar o Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS),
verificar o pagamento do Be-
nefício de Prestação Continu-

ada (BPC) ou do auxílio emer-
gencial.

Segundo estimativa da secre-
taria, com os atuais serviços à
disposição na internet, 65 mi-
lhões de atendimentos por ano
deixam de exigir a presença do
cidadão em órgãos públicos.
Esse número tende a ser mais
expressivo com o passar do tem-
po. A meta é atingir os 100% de
digitalização dos 3,3 mil servi-
ços até 2022. Hoje, 59% desses
serviços estão totalmente digi-
talizados.

“É uma transformação para o
governo, que procura ser mais
acessível e ágil na prestação de
serviços públicos e mais ainda
na vida do cidadão”, informa, em
nota do Ministério da Economia,
o coordenador de Relaciona-
mento e Portfólio, Marcos Ri-
cardo dos Santos.

A iniciativa evita desloca-
mentos em tempo de pandemia
da covid-19. “Pessoas que antes
tinham de se deslocar para agên-
cias e outras unidades de órgãos
públicos agora conseguem fazer

o atendimento completo pelo
celular, notebook ou computa-
dor, sem sair de casa”, comemora
Santos.

Os serviços disponíveis es-
tão no portal gov.br. De janeiro
a junho deste ano, o número de
usuários acessando mensal-
mente o portal passou de 4,6
milhões para 12,1 milhões.
Desde o início da pandemia,
mais de 250 modalidades de
atendimento do serviço públi-
co federal ficaram disponíveis
no portal. (Agência Brasil)

Justiça condena Cavendish, ex-dono
da Delta, a 11 anos de prisão

O empreiteiro Fernando Ca-
vendish, ex-dono da Delta Cons-
truções, foi condenado a 11
anos e oito meses de reclusão,
pelos crimes de lavagem de di-
nheiro e fraudes em licitação,
ocorridos em 2008, referente à
obra de duplicação das marginais
Pinheiro e Tietê, em São Paulo.
A pena também prevê o paga-
mento de multa de indenização
de R$ 21 milhões. Mas, como
Cavendish é réu colaborador,
poderá recorrer em liberdade. A

sentença foi protocolada pelo
juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª
Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro, para onde o caso foi
enviado, no último dia 17, mas
só tornada pública na terça-fei-
ra (28).

Além de Cavendish, são réus
no mesmo processo os empre-
sários Adir Assad e Marcelo Ab-
bud, e as funcionárias Sandra
Maria Branco Malagno e Sônia
Mariza Branco. A função das
empresas, segundo a denúncia,

era permitir a geração de caixa
2, com a emissão de notas fis-
cais frias. Assad, Abbud e Caven-
dish tornaram-se réus colabora-
dores da justiça.

“Em suas declarações, o réu-
colaborador Fernando Caven-
dish confirmou que teve ciên-
cia das obras que seriam lici-
tadas no segundo semestre de
2008 pela DERSA [Desenvol-
vimento Rodoviário SA] e que
havia interesse por parte desta
na realização de um acordo que

atendesse os seus interesses.
Afirmou que, nos termos do
“acordo”, seria necessário um
pagamento antecipado para que
a Delta fosse contratada em um
dos lotes do certame, sendo
negociado o montante de R$ 8
milhões em espécie. Sustenta
também que, ao longo da exe-
cução do contrato, fora pago o
valor de 6% de propina através
da empresa de Adir Assad”, es-
creveu Bretas na decisão. (Agên-
cia Brasil)

Megaoperação policial cumpre 212
mandados judiciais em 11 estados

Uma megaoperação policial,
batizada de Operação Flashback II,
cumpre na terça-feira (28) 212
mandados de prisão e de busca e
apreensão em 71 cidades de 11
estados diferentes. A ação comba-
te o principal núcleo da facção cri-
minosa Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC). Nas investigações foi
constatada a maior participação de
mulheres. Elas ocupavam cargos de
chefia no organograma da organi-
zação criminosa. De acordo com
os levantamentos da Polícia Civil
de Alagoas, na hora que definiam a
punição para as vítimas as mulhe-
res tinham perfis tão violentos
quanto o dos homens da facção.

As que possuem funções dis-

ciplinares conduzem normal-
mente estes rituais, elaborando as
suas “peças conclusivas”, que re-
sultam em condenações ou ab-
solvições. Elas aplicam as mais
diversas penas, inclusive assassi-
nando rivais ou mesmo membros
transgressores do PCC.

O núcleo das chamadas Da-
mas do Crime, segundo a Polícia
Civil da Alagoas, é composto por
18 mulheres e apenas um homem.
Somados aos demais núcleos da
operação são 40 mulheres alvos
de mandados de prisão e busca e
apreensão, que correspondem a
18% do total de alvos da opera-
ção. Na fase I da Operação Flash-
back, apenas sete mulheres foram

alvo de mandado judicial, o que
agora corresponde a um aumento
de 557% nesta segunda etapa.

Conduzida pelas Forças de
Segurança de Alagoas e pelos
Grupos de Atuação Especial de
Repressão ao Crime Organiza-
do em vários estados, pelo do
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública e Ministérios Públi-
cos estaduais a operação tem a
participação de 1 mil policiais
de várias corporações. Nesta
segunda fase, os mandados são
cumpridos em Alagoas, Pernam-
buco, Ceará, Bahia, Paraíba,
Piauí, Paraná, Mato Grosso do
Sul, São Paulo e Minas Gerais. O
GAECO de Sergipe também cum-

pre mandados de prisão e de bus-
ca e apreensão. A operação nacio-
nal teve o apoio da 17ª Vara Cri-
minal de Maceió, que deferiu a
expedição dos mandados judiciais.

O maior número de ações da
operação está concentrado na re-
gião Nordeste, contabilizando
oito estados e 179 mandados ju-
diciais expedidos. Alagoas e Cea-
rá ficam em evidência entre os
estados. As ações em Alagoas, por
meio da Operação Njord, ocor-
rem em Maceió, que concentra o
maior número de alvos, ao todo
73, e outros 10 municípios, to-
talizando 98 cumprimentos de
mandados judiciais pelos agen-
tes públicos. (Agência Brasil)


