Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 8, 9 E 10 DE AGOSTO DE 2020

SP
Nª 24.721

Preço banca: R$ 3,50

Inflação de julho foi puxada por
preços da gasolina e eletricidade
População desocupada sobe para
12,4 milhões em julho, diz IBGE

Página 3

Mourão defende avanços nos sistemas
de monitoramento da Amazônia
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Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,41
Venda:
5,42
Turismo
Compra: 5,39
Venda:
5,72

EURO
Compra: 6,38
Venda:
6,38

26º C
12º C

Noite

26º C
13º C

Noite

27º C
14º C

Noite

As aulas presenciais na rede
de ensino de São Paulo vão voltar no dia 7 de outubro, um mês
após a previsão inicial do governo paulista. O anúncio foi feito
na sexta-feira, (7) pelo governador de São Paulo, João Doria.

“A data foi adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir margem de segurança maior”, disse o governador.
Para que haja retorno às aulas
presenciais, todo o estado paulis-

ta precisa estar na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo: 80% das
regiões precisarão estar há 28 dias
nessa fase e, o restante, há pelo
menos 14 semanas nessa etapa.
A medida afeta 13,3 milhões
de alunos do estado, tanto da
rede pública quanto da rede privada, e contempla todas as etapas de ensino, do infantil às universidades de São Paulo.
O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo de retomada econômica do
estado. O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a
etapas identificadas como controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial (Verde) e normal controlado (Azul). Página 2

influência no IPCA de julho,
com alta de 0,78%.
O IPCA fechou o mês em
0,36%, influenciado também
pelo aumento do custo com
habitação (0,80%), puxado pela
alta de preços da energia elétrica (2,59%). Outros grupos que
tiveram impacto importante na
inflação foram saúde e cuidados pessoais (0,44%), artigos de
residência (0,90%) e comunicação (0,51%).
Os alimentos subiram apenas 0,01% e tiveram pouco impacto na inflação de julho. Três
grupos registraram deflação
(queda de preços): vestuário (0,52%), despesas pessoais (0,11%) e educação (-0,12%).
(Agência Brasil)

Amapá, Ceará e Rio de
Janeiro seguem em alerta de
uma segunda onda
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Estado de São Paulo
ultrapassa marca de 600 mil
casos de covid-19
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OMS: recuperação
econômica global pode ser
mais rápida com vacina
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Esporte

Fabio Quartararo domina o primeiro
dia de treinos livres da Motovelocidade
Por Járcio Baldi
Fabio Quartararo, “El diablo”, como se vê escrito em
seu macacão, está mesmo “endiabrado”. No primeiro dia de
treinos livres na República
Tcheca, ficou com o melhor
tempo seguido por seu companheiro de equipe, o ítalobrasileiro Franco Morbideli,
separados por apenas sete milésimos. O francês já é visto
como favorito ao título da temporada, já que venceu as duas
primeiras etapas e segue forte na frente. Marc Márquez, o
atual campeão, não participará da prova. A placa de titânio
colocada em seu braço se rompeu, e o piloto foi submetido
a uma nova cirurgia esta semana para a colocação de uma

nova. Havia especulações de que
o motivo da ruptura teria sido seu
precoce retorno às pistas, que
aconteceu três dias após a primeira cirurgia, mas, segundo o
pronunciamento oficial da equipe Honda-HRC, o piloto sofreu
um acidente doméstico ao fechar
uma porta-janela de sua casa. No
entanto a bruxa continua solta nessa temporada. Depois dos lesionados Dovizioso, Márquez, Alex
Rins e Cal Crutchlow, dessa vez
foi o italiano Francesco Bagnaia
da Pramac-Ducati. O piloto sofreu uma queda logo no início
dos treinos fraturando a tíbia. O
italiano será operado e ficará de
fora por no mínimo dois GPs.
Várias quedas aconteceram
nesse primeiro dia de treinos e a
maioria dos pilotos reclamou da
pista de Brno que tem muitas

Foto/Motogp

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Foto/Arquivo/ABr

O número de mortos em
uma explosão no porto de
Beirute aumentou para 154,
informou a agência de notícias estatal NNA na sextafeira (7), citando o ministro
da Saúde do Líbano.
Segundo a agência, o ministro Hamad Hasan disse que
uma em cada cinco, das 5 mil
pessoas feridas na explosão
de terça-feira (4), precisou
de hospitalização e 120 estavam em estado crítico.
A explosão em Beirute,
sentida a 240 quilômetros
(km) de distância, ocorreu
em um período sensível para
o Líbano, que vive crescente
crise econômica e divisões
internas, enquanto lida com
os danos provocados pela
pandemia de covid-19.
Os últimos tempos têm
sido marcados por manifestações nas ruas do país contra o modo como o governo
lida com aquela que é considerada a pior crise econômica desde a guerra civil de
1975-1990.
O Líbano, que tem uma
dívida pública de US$ 90
bilhões, importa a maioria
da sua comida, e o porto de
Beirute, fundamental no armazenamento dessas importações, está agora destruído.
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Governo de SP muda
previsão de retorno às aulas
para 7 de outubro

Pol Espargaró
ondulações e baixa aderência
pela pobre qualidade do asfalto.
Aleix Espargaró fez duras críticas. “É um dos piores asfaltos
onde pilotei em minha vida. É
inaceitável correr aqui. Esse as-

falto é um desastre e está longe
do nível da Motogp”. Valentino
Rossi, que nesse final de semana tentará obter seu 200º pódio
na categoria principal do motociclismo, foi ao ponto da ques-

tão. “O problema é dinheiro.
São necessários milhões de
Euros para recapear a pista e
quem financiará?”. Todos os
anos a comissão de segurança
pede mudanças que nunca vêm.
O traçado bonito e técnico,
com subidas e descidas associadas a curvas rápidas, faz com
que o Grande Prêmio de Brno
se mantenha no calendário do
Mundial de Motovelocidade.
Andrea Dovizioso, que venceu
em 2018 e ficou em 2º ano
passado, afirmou que com as
condições da pista o consumo de pneus será crucial
para uma vitória. Afirmação
essa compartilhada por
Quartararo e Morbideli. A
prova acontece nesse domingo
com transmissão pela FOX
Sport às 9 da manhã.

Endurance Dia dos Pais: Equipe
mais jovem quer brigar pela vitória
Pelo terceiro ano consecutivo o Dia dos Pais vai ser
comemorado antecipadamente no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), com a realização de uma prova de 3 horas de duração, com início
às16h45 de sábado (08/8).
Uma das atrações e também entre as equipes favoritas à vitória no Enduro Dia dos
Pais será a Cebola’s Racing,
em sua formação principal
com os pilotos Alberto Otazú
(Cardoso Funilaria e Pintura/
Rolley Ball/AVSP/Pailler Racing/), Anthony Peperone
(Colégio Agnus Dei/Pailler
Racing/Alpie/Kart Amador
SP) e Gustavo Ariel (One Pho-

ros colocados no último Campeonato Brasileiro de Rental Kart.
A ideia de montar esta equipe tão jovem e competente foi
do piloto e empresário Rogério
‘Cebola’ Cardoso, que por ironia vai
correr na OsKarteiro, uma equipe
concorrente. “Eu queria montar uma
equipe vencedora, e aí está. Todos
os seis pilotos são competentes,
mas estes três meninos andam demais”, faz elogio a Otazú e Ariel, que
completaram 19 anos recentemente, enquanto Peperone tem apenas

Foto/ Emerson Santos

Mortes por
explosão em
Beirute
sobem
para 154

A gasolina com uma alta de
preços de 3,42% em julho foi o
item que mais impactou a inflação oficial, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no mês.
Os combustíveis, de uma forma
geral, subiram 3,12%, devido a
aumentos de preços no óleo diesel (4,21%), etanol (0,72%) e
gás veicular (0,56%).
“A gasolina continua revertendo o movimento que teve
nos meses de abril e maio. Já
havia subido em junho e voltou a subir em julho”, disse o
pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Pedro Kislanov.
Os transportes foram o grupo de despesas que teve maior

Anthony Peperone (E), Gustavo Ariel (C) e Alberto Otazú (D)
da Cebola’s Racing
tography Media/Luporini Distribuidora/Pilotech), que além de

formarem o time mais jovem, os
três ficaram entre os seis primei-

15 anos de idade.
Outra curiosidade é que os
pais dos três jovens pilotos estarão trabalhando para o melhor
resultado de seus filhos e da
Cebola’s Racing. J. Alberto Otazú estará cuidando da estratégia,
Rodrigo ‘Alemão’ ficará responsável pela cronometragem,
enquanto Emerson Santos estará na pista fotografando.
A equipe Cebola’s Racing
tem o apoio de Cardoso Funilaria e Pintura.
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Governo de SP muda previsão de
retorno às aulas para 7 de outubro
Etecs divulgam lista
de classificação geral
do Vestibulinho para
o 2º semestre
Já
está
no
site
www.vestibulinhoetec.com.br
a lista dos classificados no
processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para o segundo semestre de 2020. A relação inclui quem se inscreveu nos
cursos técnicos (presencial,
semipresencial e online) e de
especialização técnica.
Cabe ao candidato acompanhar o calendário das listas de
convocação que, neste semes-

tre, serão divulgadas a partir da
próxima segunda-feira (10),
somente no site da Etec em que
ele pretende estudar. A mudança se fez necessária para atender ao distanciamento social,
recomendado pelo Governo do
Estado e pelas autoridades sanitárias.
A matrícula online deve ser
feita nos dias relacionados
desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec
está localizada.
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CÂMARA (SP)
Neste Dia dos Pais, os vereadores da bancada cristã (católicos e protestantes-evangélicos) devem estar rezando e orando
pra que seus filhos e os filhos de todos os pais compreendam de
uma vez por todas que só DEUS é o Pai da Raça Humana
+
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas veio de Santos pra São Paulo ainda menino. Por
isso, além pai que tanto ama - Pedro Lopes - teve um 2º pai e
mestre na política. Mario Covas. Ele foi prefeito da Capital, senador e governador paulista. Bruno é pai do Tomás
+
ASSEMBLEIA (SP)
Entre os deputados no maior Parlamento estadual do Brasil, a
maioria considera que seus mandatos, ou seu 1º mandato servem
como inspiração pros filhos, ainda que eles e elas não queiram
seguir as carreiras (profissional e política) dos pais
+
GOVERNO (SP)
Orgulhosos da carreira do pai, também na política, João Doria Neto, Felipe e Carolina não demonstram - pelo menos por
enquanto - tendências de que um dia possam tentar uma carreira
na política. O pai, João Doria, hoje lidera o novo PSDB
+
CONGRESSO (BR)
Se depender dos filhos Celsinho Russomanno, Luara e Katerine, o paizão, comunicador e deputado federal Celso Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) não só será de novo candidato à
prefeito de São Paulo, como desta vez pode ser eleito
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Seguindo a literatura bíblica, com base em DEUS Acima de
Tudo, o pai dos filhos na política - Flávio, Eduardo e Carlos - vai
perdoando os jeitões deles serem quase que 7 vezes 70 por dia. A
família Bolsonaro tá reescrevendo a História do Brasil
+
PARTIDOS (BR)
São tantos os filhos de pais que são donos ou sócios preferenciais dos partidos brasileiros, que se todos fossem ‘do ramo’
seria difícil até pros profissionais. Nos casos de Sarney, Collor,
FHC, Lula-Dilma e Temer não rolou. Rolará com Bolsonaro ?
+
JUSTIÇAS (BR)
O que será que o filho e as filhas dos pais que são ministros
no Supremo vão dar de presente neste Dia dos Pais ? Pro Alexandre Moraes, o Alexandrinho e as irmãs podem dar conselhos de
como a juventude lida com redes sociais e ‘fake news’
+
HISTÓRIAS
Bruno Covas é o 2º mais jovem prefeito de São Paulo. O mais
jovem da História foi Jânio Quadros. Antes foi vereador e depois
deputado (estadual), governador (SP) e Presidente da República.
Voltou a ser eleito prefeito da Capital em 1985

cesar@cesarneto.com
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As aulas presenciais na rede
de ensino de São Paulo vão voltar no dia 7 de outubro, um mês
após a previsão inicial do governo paulista. O anúncio foi feito
na sexta-feira, (7) pelo governador de São Paulo, João Doria.
“A data foi adiada por recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para garantir margem de segurança maior”, disse o governador.
Para que haja retorno às aulas presenciais, todo o estado
paulista precisa estar na Fase 3
– Amarela do Plano São Paulo:
80% das regiões precisarão estar há 28 dias nessa fase e, o restante, há pelo menos 14 semanas nessa etapa.
A medida afeta 13,3 milhões
de alunos do estado, tanto da
rede pública quanto da rede privada, e contempla todas as etapas de ensino, do infantil às universidades de São Paulo.
O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo de retomada econômica do
estado. O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como
controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial
(Verde) e normal controlado
(Azul).
Doria autorizou também
que, a partir do dia 8 de setembro, unidades escolares localizadas em cidades na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo há
28 dias, como é o caso da capi-

tal paulista, poderão reabrir, de
forma opcional, para atividades
de reforço ou de acolhimento de
alunos. Mas isso terá que ser
colocado em consulta com a
comunidade escolar e terá que
ser feito com limite de alunos e
obedecendo a protocolos sanitários.
As aulas presenciais na rede
estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março
como medida de controle à propagação do novo coronavírus.
Atualmente, as aulas das escolas estaduais acontecem de forma remota e online, sendo transmitidas por meio do aplicativo
Centro de Mídias SP (CMSP),
plataforma criada pela secretaria de Educação durante a pandemia do novo coronavírus. Ela
também é transmitida por meio
dos canais digitais na TV 2.2 TV Univesp e 2.3 - TV Educação.
Mudanças
Inicialmente, a previsão do
governo paulista era de que as
aulas presenciais na rede de ensino do estado voltariam a partir
do dia 8 de setembro, desde que
todo o estado estivesse há 28
dias na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. Esse anúncio foi
feito no dia 24 de junho.
Depois, na edição do decreto, em julho, o governo recuou,
anunciando que o novo requisito era que todo o estado estivesse na Fase Amarela, mas apenas
80% das regiões precisariam
estar há 28 dias nesta fase.

Na última segunda-feira (3),
o secretário da Educação, Rossieli Soares, confirmou a mudança. “Como uma exceção, poderá
ser considerado apenas 80% [do
estado há 28 dias na fase amarela], mas terá que chegar a todo o
estado na Fase Amarela”, disse.
Com a atualização anunciada hoje, 86% do estado paulista
está agora na Fase Amarela do
Plano São Paulo.
Autonomia dos municípios
Na última segunda-feira (3),
Rossieli Soares disse que cada
município terá autonomia para
decidir sobre a volta às aulas.
“Mas estamos trabalhando em
conjunto”, disse, na ocasião.
Com isso, alguns municípios da região metropolitana do
estado anunciaram, já nesta semana, que não voltarão às aulas
este ano, caso das cidades de
Santo André e de Mauá.
“A presença das crianças nas
escolas aumentaria as chances
de disseminação do coronavírus,
colocando em risco não somente a vida dos alunos, mas dos responsáveis pelos estudantes, dos
educadores e profissionais que
atuam nas unidades escolares,
principalmente daqueles que fazem parte do grupo de risco”,
alertou o comunicado da prefeitura de Santo André.
“Mesmo que a cidade tenha
baixos índices de evolução da
doença, as crianças são possíveis
transmissores para pais, irmãos
e avós”, afirmou a prefeitura de

Mauá.
Na última quarta-feira (5), a
Câmara Municipal de São Paulo
aprovou um projeto de lei que
define medidas para a volta às
aulas, entre elas, uma que faculta aos pais ou responsáveis legais a decisão sobre o comparecimento às aulas presenciais durante o período de pandemia.
Esta semana, o Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc) do Ministério Público informou que vai acompanhar o
plano do governo estadual para
a retomada das aulas presenciais. Segundo o órgão, foi requisitada à Secretaria da Educação
todas as informações sobre o
programa de reabertura das escolas e de reinício das aulas presenciais. A intenção, de acordo
com o Geduc, é verificar em que
condições as instituições estão
sendo preparadas e se elas não
irão agravar a situação de pandemia no estado.
Protocolo de retomada
O protocolo para a volta das
aulas presenciais prevê o retorno de forma gradual. Na primeira etapa, até 35% dos alunos poderão voltar às aulas presenciais,
respeitando o distanciamento de
1,5 metro entre eles, com o restante dos alunos em aulas remotas e online. Esse formato deve
ser adotado em forma de rodízio.
Alunos e professores dos
grupos de risco para o novo coronavírus deverão ser poupados,
permanecendo em casa. (Agência Brasil)

Estado de São Paulo ultrapassa
marca de 600 mil casos de covid-19
Com 9.709 casos confirmados nas últimas 24 horas, o
estado de São Paulo soma agora 608.379 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 287 mor-

tes pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus,
chegando agora à soma de
24.735 óbitos.
Há 5.382 pessoas internadas em estado grave, em todo
o estado em casos suspeitos
ou confirmados do novo co-

ronavírus, além de 7.352 pacientes internados em enfermarias.
A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do estado está
em torno de 59,8%. Na Grande São Paulo, a taxa está em

torno de 58,1%.
Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, é a terceira semana
consecutiva que o estado registra índices de internação
em UTI abaixo de 60%.
(Agência Brasil)

SP avança em plano de retomada e
86% da população está na fase amarela
Nove regiões do estado de
São Paulo evoluíram seus indicadores relacionados à pandemia do novo coronavírus e estão agora na Fase 3 – Amarela
do Plano São Paulo. Com essa
mudança, anunciada na sexta-feira, (7), o estado paulista tem agora 86,1% de seu território na
Fase Amarela do Plano.
Nessa fase, as regiões podem reabrir bares, restaurantes
e salões de beleza com 40% da
capacidade, além de academias
com 30% de vagas e expediente
limitado a seis horas por dia.
Entre as reg iões que passaram para a fase amarela estão
Piracicaba e Ribeirão Preto,
que estavam na Fase 1 – Vermelha na classificação anterior. Além delas, passaram para
a Fase Amarela as regiões de
Araçatuba, Bauru, Campinas,
Taubaté, São João da Boa Vista, Sorocaba e Marília, que es-

tavam na Fase 2 – Laranja. Além
delas, se mantiveram na Fase
Amarela as regiões da capital
paulista, Baixada Santista, Araraquara e as sub-regiões leste, sudoeste e sudeste da região metropolitana.
Agora, apenas duas regiões
do estado permanecem na Fase
1 – Vermelha, de alerta máximo,
onde terão que manter a quarentena e só poderão abrir serviços
considerados essenciais como
de logística, segurança, saúde e
abastecimento. São elas: Franca
e Registro.
Três regiões e duas sub-regiões metropolitanas do território paulista estão na Fase 2 –
Laranja, que permite o funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em
geral, imobiliárias, comércio de
rua, shoppings e concessionárias. Essa abertura pode ser feita
pelo período de quatro horas di-

árias, todos os dias; ou por seis
horas, desde que abra apenas por
quatro dias na semana.
As regiões na Fase Laranja
são Barretos, Presidente Prudente e São José do Rio Preto,
que já estavam nessa situação,
além das sub-regiões norte e
oeste. O bloco norte compreende as cidades de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco
da Rocha e Mairiporã. Já o bloco oeste compreende as cidades
de Barueri, Carapicuíba, Itapevi,
Jandira, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus e Santana de Parnaíba. A sub-região oeste foi a única que regrediu nessa nova atualização do Plano São Paulo, passando da Fase Amarela para a
Laranja.
O governo paulista atualiza o
Plano São Paulo a cada 15 dias
[a última atualização ocorreu na
sexta-feira passada, 24 de julho],
observando os dados obtidos em

uma semana na comparação com
a semana anterior. Caso seja registrado uma grande piora nos
dados, o plano é atualizado a
qualquer momento.
O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como
controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial
(Verde) e normal controlado
(Azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, com o estado dividido em 17 regiões
[com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e
cada uma delas classificada em
uma fase.
Apesar dessa retomada, o
governador de São Paulo, João
Doria, anunciou na sexta-feira,
(7) a prorrogação da quarentena
no estado até o dia 23 de agosto. (Agência Brasil)

Detran.SP lança cartilha de serviços
digitais disponíveis aos cidadãos
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) lançou na sexta-feira (7) uma cartilha com orientações aos cidadãos sobre os serviços online mais procurados
pelos canais digitais: o portal e
aplicativo – Detran.SP. Os cidadãos podem ter acesso ao material pela internet.
O presidente do Detran.SP,
Ernesto Mascellani Neto, explica o objetivo da divulgação. “A
cartilha é mais uma ferramenta
que o Detran.SP disponibiliza, de
forma clara e direta, para escla-

recer as principais dúvidas dos
serviços digitais. Para atender
aos anseios de uma sociedade
cada vez mais conectada, não
mediremos esforços para oferecer soluções inovadoras, que tragam comodidade e autonomia
aos usuários”, diz.
Nos últimos meses, o órgão
ampliou em 48% os serviços
digitais. Entre as 64 opções ofertadas, estão, por exemplo, a renovação simplificada e segunda
via da CNH, licenciamento,
transferência, registro e liberação de veículos, consulta de

multas e de pontuação na CNH,
indicação de condutor, pesquisas
de peças usadas, Centros de Formação de Condutores (CFCs) e
de Empresa Credenciada de Vistoria (EVC), entre outros.
Atendimento
Para tirar dúvidas e obter
mais informações sobre casos
que não estejam enquadrados
nos serviços online já disponíveis, o Departamento mantém o
canal de atendimento “Fale com
o Detran”, também por meio do
portal ou aplicativo. Intuitivo e

totalmente gratuito, o app pode
ser baixado nas plataformas Android e iOS e permite ao cidadão realizar os serviços com
toda segurança, de forma cômoda e rápida pelo celular.
Cada vez mais digital, o
Detran.SP, em parceria com a
Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo),
investe em tecnologia para entrar definitivamente na rotina das
pessoas, 24 horas por dia, sete
dias na semana, na palma da mão
de mais de 50 milhões de paulistas.
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População desocupada sobe para
12,4 milhões em julho, diz IBGE
A população desocupada do
país, entre 12 e 18 de julho, chegou a 12,4 milhões de pessoas,
um pouco acima do registrado na
semana anterior, quando era de
12,2 milhões. Com o resultado,
a taxa de desocupação ficou em
13,1%, a mesma da semana anterior, mas acima da taxa registrada da primeira semana de maio
(3 a 9 de maio) que atingiu 10,5%
e quando o número desocupados
era de 9,8 milhões. Os dados estão na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Covid19 (Pnad covid-19) semanal, divulgada na sexta-feira, (7), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Na terceira semana de julho,
cerca de 6,2 milhões de pessoas (7,5% da população ocupada)
estavam afastadas do trabalho
por causa do distanciamento social. O número representa queda tanto em relação à semana
anterior quando 7 milhões de trabalhadores (8,6%) estavam afastados quanto na comparação com
a primeira semana da pesquisa,
entre 3 e 9 de maio - 16,6 milhões de pessoas, o equivalente a
19,8% da população ocupada.
Para a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, esse
movimento, provavelmente, representa o retorno das pessoas ao
trabalho. “Como o total de pessoas não afastadas do trabalho
aumentou na terceira semana de
julho, isso indica que a maioria
das pessoas que estavam afastadas pelo distanciamento voltaram
para o trabalho que tinham antes
da pandemia”, observou.
De acordo com a pesquisa,
na terceira semana de julho, a
população ocupada do país era
de 81,8 milhões. O número representa estabilidade em relação
ao período anterior em que foi

estimada em 81,1 milhões de
pessoas e queda na comparação
com a semana de 3 a 9 de maio,
quando era de 83,9 milhões de
pessoas.
Já a estimativa da população
ocupada e não afastada do trabalho ficou em 72,5 milhões de
pessoas, alta na comparação com
o período anterior de 71 milhões
e com a semana de 3 a 9 de maio,
de 63,9 milhões. Segundo a pesquisa, entre essas pessoas, 8,2
milhões ou 11,3% trabalhavam
remotamente. O total representa estabilidade em relação à semana anterior de 8,2 milhões ou
11,6%. Em números absolutos, o
número de pessoas em home office (8,6 milhões) se manteve estável na comparação com a primeira semana da pesquisa, mas apresentou queda percentual já que, em
maio, o índice atingia 13,4%.
O nível de ocupação de 48,%
se mostrou estável na comparação com a semana anterior de
47,6% e em queda em relação à
semana de 3 a 9 de maio, quando atingiu 49,4%.
A taxa de informalidade aproximada ficou em 32,5%, o que
é um recuo em relação à semana anterior (34,0%) e à semana de 3 a 9 de maio (35,7%). A
taxa de participação na força de
trabalho ficou atingiu 55,2%,
o que estatisticamente, segundo o IBGE, é estável se comparado à semana anterior
(54,8%) e, ainda à primeira semana de maio (55,2%).
Fora da força de trabalho
A população fora da força de
trabalho, que não estava trabalhando nem procurava por trabalho, somou 76,2 milhões de pessoas e se manteve estável em
relação à semana anterior, quando alcançou 76,9 milhões, como

também à semana de 3 a 9 de
maio (76,2 milhões). Entre essas pessoas, a pesquisa apurou
que cerca de 28 milhões de pessoas ou 36,7% da população fora
da força de trabalho disseram
que gostariam de trabalhar. O contingente ficou estável em relação
à semana anterior (28,3 milhões
ou 36,7%), mas cresceu na comparação com a primeira semana da
pesquisa entre 3 a 9 de maio
(27,1 milhões ou 35,5%).
A pandemia ou a falta de uma
ocupação na localidade em que
moravam foram os motivos para
cerca de 18,6 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar,
não procurarem uma vaga. O número correspondia a 66,4% das
pessoas não ocupadas que não
buscaram por trabalho e gostariam de trabalhar. O total permaneceu estável em relação à semana anterior (19,2 milhões ou
68,0%) e em comparação com
a semana de 3 a 9 de maio (19,1
milhões ou 70,7%).
Saúde
A Pnad covid-19 estimou
também que na terceira semana
de julho, cerca de 3,3 milhões
de pessoas ou 23,7% das que
apresentaram algum sintoma da
doença buscaram atendimento
médico. O total ficou estável em
relação à semana anterior, quando era de 3 milhões ou 21,5% e,
no entanto, de queda em números absolutos mas aumento em
termos percentuais, se comparado à semana de 3 a 9 de maio.
Naquele momento somaram 3,7
milhões ou 13,7%. De acordo
com a pesquisa, cerca de 85%
destes atendimentos foram na
rede pública de saúde.
Na semana de 12 a 18 de julho, os números indicam que
13,8 milhões de pessoas ou

6,5% da população do país apresentavam pelo menos um dos 12
sintomas associados à síndrome
gripal investigados pela pesquisa, que são febre, tosse, dor de
garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dor no peito,
náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor
muscular. Estatisticamente, isso
representa que ficou estável
frente a semana anterior de 13,9
milhões ou 6,6% da população
e de queda em relação ao período de 3 a 9 de maio, 26,8 milhões ou 12,7%.
Entre 12 e 18 de julho, 9,3%
daquelas que tiveram sintomas
de síndrome gripal, ou seja, 302
mil pessoas, procuraram atendimento em ambulatório ou consultório privado ou ligado às
Forças Armadas. Segundo a pesquisa, o contingente representa
estabilidade tanto na comparação com a semana anterior (315
mil ou 10,6%), como em relação à primeira semana de maio
(320 mil ou 8,7%).
A Pnad-covid-19 mensal
apontou que cerca de 912 mil
pessoas procuraram atendimento em hospital, público, particular ou ligado às Forças Armadas
na semana entre 12 e 18 de julho. O resultado representa
6,6% daquelas que apresentaram
sintomas e ficou estatisticamente estável na comparação com a
semana anterior, quando eram
914 mil pessoas ou 6,6% e também frente a semana de 3 a 9 de
maio com 1,1 milhão ou 4,0%.
Entre os que procuraram atendimento, 135 mil (14,8%) foram
internados, o que também é uma
estabilidade frente a semana anterior (124 mil ou 13,6%) e a
semana de 3 a 9 de maio (97 mil
ou 9,1%). (Agência Brasil)

Produção de veículos cai 36% em
julho em relação ao mesmo mês de 2019
A produção de veículos no
país caiu 36,2% em julho na
comparação com o mesmo mês
de 2019, ao passar de 267 mil
unidades para 170,3 mil. Na
comparação com junho, quando
foram produzidos 98,4 mil, houve aumento de 73%. No acumulado do ano, a produção de novos veículos registrou queda de
48,3%, com 899,6 mil unidades
ante as 1.741,3 mil do mesmo
período do ano anterior.
De acordo com o presidente
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luis Carlos
Moraes, que divulgou os dados
na sexta-feira, (7), a produção
das fábricas que estavam paradas
devido à pandemia de covid-19
foi retomada no mês de julho e
praticamente todas as montadoras voltaram a produzir, mesmo
que em um ritmo diferente.
“No acumulado do ano, a queda na produção foi significativa
comparado com mesmo período de 2009 por conta da paralisação em março e abril e o retorno gradativo das fábricas em

maio, junho e julho. Porém o ritmo está mais baixo por conta
dos cuidados com a saúde. Muitas voltaram em um turno só e
outras voltaram em dois, mas
com menos pessoas na linha de
produção”, disse Moraes.
Segundo a Anfavea, as vendas
em julho chegaram a 174,5 mil
veículos, um aumento de 31,4%
em relação a junho. Na comparação com julho de 2019, quando as vendas atingiram as 243,6
mil unidades, houve queda de
28,4%. No acumulado do ano
também houve queda (-36,6%)
ao passar de 1.551,8 mil carros
vendidos para 983,3 mil. “As
vendas foram as piores desde
julho de 2006, mas foram o melhor resultado desde o início da
pandemia de covid-19”, ressaltou Moraes.
As exportações de veículos
montados cresceram 49,7% em
julho ante junho, ao atingir 29,1
mil unidades. Em relação a julho do ano passado, as vendas
para o exterior caíram 30,8%%
e no acumulado do ano, 43,7%,
já que foram comercializadas

149,7 mil ante 264,1 mil.
“Foi um mês bom, porque
como as empresas ficaram paralisadas durante abril e maio
parte desses embarques foram
feitos em julho. Havia ainda um
represamento de embarques de
meses anteriores por conta da
liberação de importação do governo argentino e isso foi regularizado parte em julho. O número baixo no acumulado do ano se
deve ao fato de que os principais
mercados também estão sofrendo pela crise causada pela pandemia”, explicou.
De acordo com a associação,
o emprego no setor sofreu variação negativa de 1,2% ao reduzir em julho o número de postos de trabalho de 124.001 (em
junho) para 112.517. Na comparação com julho do ano passado, a redução foi de 4,8%. “Já
foram 3,5 mil demissões desde
o início da pandemia. Houve
também casos de PDV [Programa de Demissão Voluntária] e
não renovação dos contratos
com prazo determinado. A redução dos empregos na indústria

automobilística só não é pior
porque as empresas estão usando os mecanismos da Medida
936”.
A Lei nº 14.020/2020, aprovada a partir da Medida Provisória 936, citada por Moraes, instituiu o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e
Renda, como forma de diminuir
os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia do
novo coronavírus. Entre outras
medidas, a lei permite a suspensão temporária do contrato de
trabalho por até 60 dias e a redução proporcional de salários
e da jornada dos trabalhadores
pelo período de até 90 dias.
Segundo Moraes, o setor
sempre defendeu a quantidade e
qualidade dos empregados porque as pessoas são muito bem
preparadas e treinadas em todas
as áreas. “São pessoas trabalhando com novas tecnologias, mas
a realidade que estamos enfrentando é um novo patamar de mercado e ajustes aconteceram esse
mês e podem acontecer nos próximos meses.” (Agência Brasil)

Custo da construção tem alta
de 0,49% em julho
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou inflação de 0,49% em

julho deste ano. É a maior taxa
em 2020. Em junho, o Sinapi
havia ficado em 0,14%.
Com o resultado de julho, o indicador acumula inflação de 1,97%

no ano e de 3,33% em 12 meses. O
custo da construção passou a ser de
R$ 1.181,41 por metro quadrado.
Os materiais de construção
tiveram alta de 0,48% e passa-

ram a valer R$ 619,58 por metro quadrado. Já o custo da mão
de obra por metro quadrado subiu 0,50% e passou a ser de R$
561,83. (Agência Brasil)

Caixa credita auxílio emergencial
para nascidos em junho
A Caixa Econômica Federal
creditou na sexta-feira, (7) auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos
em junho. O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras), foi criado para
reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia
da covid-19.
A Caixa tem disponibilizado
o auxílio em uma poupança di-

gital, acessível pelo aplicativo
Caixa Tem. Pelo aplicativo é
possível fazer compras online
em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.
O saque em dinheiro do benefício, em uma agência do banco, é autorizado posteriormente, conforme calendário definido pelo governo, considerando o mês de nascimento do
beneficiário. As transferênci-

as para outros bancos ou para
contas na própria Caixa seguem o mesmo calendário de
saque. Nesse caso, os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas pelo beneficiário.
O crédito para os beneficiários nascidos em junho faz parte do Ciclo 1 de pagamentos do
auxílio emergencial. Os saques
e transferências estarão libera-

dos no dia 22 de agosto.
No ciclo 1, o crédito na poupança social da Caixa está agendado para o período de 22 de julho a 26 de agosto, conforme o
mês de nascimento. Os saques e
transferências estão sendo feitos de 25 de julho a 17 de setembro. No total, o pagamento
das quatro parcelas será feito
para 46,4 milhões de pessoas.
(Agência Brasil
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Índia passa de 2
milhões de casos do
novo coronavírus
A Índia, país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus na Ásia, relatou na sexta-feira (7) um salto diário recorde de
infecções, que levou o total de casos a mais 2 milhões. O aumento ocorre em meio a uma greve de profissionais de saúde.
Mais de 3,5 milhões de profissionais, na linha de frente dos
esforços para combater a covid-19, entraram em greve de dois
dias, a partir de sexta-feira, em busca de melhores salários e equipamentos de proteção adequados.
“Pelo menos 100 profissionais de saúde morreram de covid19 no país até agora, mas nenhum seguro lhes foi dado pelo governo”, disse a secretária do Centro de Sindicatos, A. R. Sindhu,
que participa da paralisação.
Ativistas de Saúde Social Credenciados, ou Asha’s, são os
profissionais de saúde reconhecidos pelo governo e que geralmente são os primeiros pontos de contato em locais economicamente desfavorecidos, onde há acesso limitado ou indireto a
instituições de saúde. Eles têm conduzido checagens de porta a
porta para rastrear pacientes de covid-19.
Um total de dez sindicatos, representando os profissionais,
que também incluem motoristas de ambulância e cozinheiros em
centros comunitários, se juntaram à greve. A maioria deles trabalha sob contratos com os governos estaduais, com salário
mensal de 3 mil rúpias indianas (US$ 40,02).
“Em alguns lugares, tivemos muita dificuldade para chegar às
casas, especialmente nas regiões montanhosas. As casas ficam
muito afastadas umas das outras e precisamos chegar a elas a
pé”, disse Nagalakshmi.D, uma líder sindical dos trabalhadores
em Karnataka, estado do sul do país, à Reuters. “Quando chove,
temos que cruzar os rios de barco e também usar cordas nas pontes”, disse ela.
Com infecções se espalhando cada vez mais em pequenas
cidades e áreas rurais, especialistas dizem que a epidemia na Índia deve estar a meses de atingir o pico, colocando mais pressão
em um sistema de saúde já sobrecarregado na nação de 1,3 bilhão de pessoas.
A Índia é o terceiro país a ultrapassar a marca de 2 milhões de
casos de covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.
A Índia tem registrado uma média de aproximadamente 50
mil novos casos por dia desde meados de junho, mas especialistas dizem que sua taxa de testes, de 16,03 a cada milhão de pessoas, é muito baixa.
“Um país do tamanho e diversidade da Índia tem múltiplas
epidemias em fases diferentes”, disse Rajib Dasgupta, chefe do
Centro de Medicina Social e Saúde Comunitária da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Delhi. (Agência Brasil)

Mortes por explosão
em Beirute sobem
para 154
O número de mortos em uma explosão no porto de Beirute
aumentou para 154, informou a agência de notícias estatal NNA
na sexta-feira (7), citando o ministro da Saúde do Líbano.
Segundo a agência, o ministro Hamad Hasan disse que uma
em cada cinco, das 5 mil pessoas feridas na explosão de terçafeira (4), precisou de hospitalização e 120 estavam em estado
crítico.
A explosão em Beirute, sentida a 240 quilômetros (km) de
distância, ocorreu em um período sensível para o Líbano, que
vive crescente crise econômica e divisões internas, enquanto lida
com os danos provocados pela pandemia de covid-19.
Os últimos tempos têm sido marcados por manifestações nas
ruas do país contra o modo como o governo lida com aquela que
é considerada a pior crise econômica desde a guerra civil de
1975-1990.
O Líbano, que tem uma dívida pública de US$ 90 bilhões,
importa a maioria da sua comida, e o porto de Beirute, fundamental no armazenamento dessas importações, está agora destruído.
Foi pouco depois das 18h da última terça-feira (4) que uma
enorme explosão abalou a capital libanesa, acompanhada por
outras menores. O presidente Michel Aoun informou que durante os últimos seis anos estiveram armazenadas, sem condições
de segurança, em um armazém do porto, 2.750 toneladas de nitrato de amônia, produto químico utilizado em fertilizantes e
bombas. (Agência Brasil)

Inflação oficial fica
em 0,36% em julho,
diz IBGE
A inflação oficial do país,
medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), ficou em
0,36% em julho deste ano,
taxa acima do 0,26% de junho
deste ano e do 0,19% de julho
do ano passado. Este é o maior índice para um mês de ju-

lho desde 2016 (0,52%).
Com o resultado, o IPCA acumula taxas de inflação de 0,46%
no ano e de 2,31% em 12 meses, de acordo com dados divulgados na sexta-feira, (7) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Agência Brasil)
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Mourão defende avanços nos sistemas
de monitoramento da Amazônia
Prossegue combate a
incêndio florestal na
Serra dos Órgãos
O combate ao incêndio no
Parque Nacional da Serra dos
Órgãos (Parnaso), na Região
Serrana do Rio de Janeiro está
restrito ao bairro do Bonfim,
na divisa dos municípios de
Petrópolis e Teresópolis. Ainda há focos e o trabalho na parte alta só pode ser feito por
meio de helicóptero. Já na parte baixa da montanha, segundo o Comandante de Bombeiros de Área da Região Serrana
(CBA II), coronel Rafael Simão, a ação é manual.
“É muito inclinado. É um
paredão e a gente só consegue
extinguir com lançamento de
água. Nós conseguimos lançar
800 litros de água”, disse.
A expectativa do coronel,
no entanto, é que o trabalho na
área do Bonfim seja concluído ainda na sexta-feira (7).
“Acredito que ainda hoje vamos concluir o trabalho nos
focos ativos e ficar só no rescaldo”.
Na sexta-feira, (7) é o
quarto dia consecutivo que o
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro
(CBMERJ) atua no combate ao
incêndio florestal de grandes
proporções no Parnaso, que
tem 20.024 hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e
Guapimirim, na região serrana do Rio.
Segundo o ICMBio, o fogo
foi detectado na manhã da terça-feira (4) na parte alta do
parque, na trilha da travessia
Petrópolis/Teresópolis, na
área do Chapadão, próximo da
Pedra do Morro do Açu.
“O parque é mundialmente
conhecido e com características especiais. A grande dificuldade para os bombeiros é a
altitude. Os locais que pegaram fogo são localizados em
áreas de difícil acesso. São
formações rochosas e de vegetação de campos de altitude.
E normalmente, quando pega
fogo, ele se alastra. É um fogo
difícil de ser extinto, porque a
gente não consegue empregar
viaturas de água, não é possível chegar com elas lá. Nós só
conseguimos chegar através de
horas de caminhada com equipamento pesado ou com lançamento de tropas por aeronave”,
explicou o coronel Rafael Simão, acrescentando que o combate exige muita logística no
emprego das equipes.
Cerca de 50 bombeiros
ainda permanecem no parque
para as ações de rescaldo que
são realizadas manualmente
com o uso de abafadores. Segundo o comandante, essa etapa é fundamental, principalmente porque parte da vegetação também tem uma espécie
de óleo, que pode favorecer o
surgimento de um novo foco.
“É muito importante o trabalho de rescaldo. Você apagou o incêndio, mas se virar
as costas pode voltar a pegar
fogo de novo. A gente está há

bastante dias sem chuva e tem
a previsão de 10 a 11 dias ainda sem chuva. A preocupação
é não deixar nenhuma fonte de
calor. Como venta muito lá,
esse vento ainda pode trazer
mais oxigênio e fazer aquele
ponto que estava adormecido
voltar a pegar fogo de novo”,
disse.
Segundo o coronel Rafael
Simão, a situação se agrava
porque as bromélias, tipo de
vegetação desse local, queimam também em profundidade, a água atinge, mas não consegue penetrar e, por isso, é
necessário fazer mais quantidade de lançamentos de água
no mesmo lugar para evitar
que voltem a pegar fogo. “É
um trabalho complexo, de artesão praticamente. Precisa
ficar muito tempo naquele
foco para que o fogo seja extinto”, disse.
O fogo já foi extinto em
outras áreas do parque e o rescaldo permanece no Açu, Ajax
e Morro da Bandeira. Hoje
(7), o trabalho na área de proteção ambiental está sendo
feito por cerca de 60 profissionais, incluindo bombeiros
e agentes de outros órgãos. A
operação contra com o apoio
de 14 viaturas e uma aeronave. Ainda não há informação
sobre as causas do incêndio.
O coronel trabalha há 20
anos na Região Serrana e há
dois anos comanda a CBA II.
Não é a primeira vez nesse
tempo que vê incêndios deste
tipo, ainda que este tenha
grandes proporções.
O militar disse que sente
tristeza ao ver o parque queimando, por saber que a recuperação não é fácil. “A gente
tem vegetação e uma biota de
altíssimo valor para a população brasileira e não só para
quem mora na região. O parque
tem valor incomensurável. Tem
espécies em extinção que só
existem naquele tipo de altitude. Essa área que foi perdida vai
levar muito tempo para voltar
a vegetação e jamais vai voltar
como era antes. O prejuízo é
inevitável”, disse.
Rafael Simão alerta a população para que evite soltar
balão e faça queimadas nas
suas propriedades. Em pleno
combate ao fogo no Parnaso,
equipes flagraram moradores
queimando lixo em seus terrenos.
“Nessa época do ano, muito seca, a vegetação tem pouca água e a facilidade de pegar
fogo é muito grande. Então, a
gente pede que não soltem balões, não provoquem incêndios, não façam queimadas e denunciem. A denúncia pode ser
feita pelo 190 da Polícia Militar; do 193 do Corpo de
Bombeiros. Pode ligar para a
Polícia Civil pelo Disque Denúncia. É muito importante a
população ajudar para que essas pessoas possam ser levadas à justiça”.

O vice-pres idente Hamilton
Mourão disse na sexta-feira, (7)
que o Estado brasileiro deve cumprir seu papel de proteção e desenvolvimento da Amazônia, mas que
há muito desencontro sobre as informações de desmatamento na
região, já que os sistemas de monitoramento, utilizados no apoio às
decisões do governo, “não são os
melhores” e “se ressentem de uma
melhor qualidade”.
“Os satélites que nós temos
são ótimos, que não enxergam
durante o período das chuvas e
de nuvens. Precisamos avançar
para ter uma tecnologia radar,
termos aeronaves não tripuladas
de melhor nível e que possam
manter um acompanhamento da
situação da cobertura vegetal
com melhor qualidade do que só
pura e simplesmente a imagem
satelital”, explicou, durante encontro virtual promovido pela
FSB Comunicação. Mourão preside o Conselho Nacional da
Amazônia Legal.
Em entrevista recente, o
vice-presidente também lembrou que o desflorestamento e
as queimadas na Amazônia vêm
sofrendo uma escalada desde
2012 e atingiu um pico no ano
passado, o que motivou as críticas e pressões internacionais. A
previsão de Mourão para o desmate neste ano é semelhante ao
do ano passado. No período de

agosto de 2018 a julho de 2019,
o desmatamento da Amazônia
Legal foi estimado em 9.762
quilômetros quadrados (km²),
um aumento de quase 30% em
relação ao período anterior,
segundo dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Já para as queimadas, a expectativa de Mourão é de redução. A meta do governo para os
meses mais críticos, entre agosto e outubro, é que os incêndios
fiquem abaixo da média histórica, em torno de 3 mil a 4 mil
focos de calor por mês. De acordo com o vice-presidente, além
da proibição do uso de fogo em
áreas rurais, as Forças Armadas
vão prosseguir com a Operação
Verde Brasil, para coibir queimadas criminosas.
Mourão e o ex-ministro da
Defesa Aldo Rebelo, também
relator do Código Florestal, participaram do encontro virtual
para discutir as críticas, as pressões internacionais e os desafios enfrentados pelo Brasil nas
políticas para a Amazônia e o
meio ambiente.
Ambos acreditam que é preciso tratar do problema fundiário da região, promover políticas de desenvolvimento sustentável e assegurar os direitos das
pessoas que vivem lá, indígenas
ou não indígenas, de acesso ao

progresso, à infraestrutura e a
serviços básicos, como saúde e
educação de qualidade. Para
Mourão, esse direito deve estar
centrado na bioeconomia, a partir do mapeamento da biodiversidade florestal, da construção
de uma infraestrutura logística
sustentável e de financiamento
e investimentos no setor.
Aldo Rebelo criticou a demarcação de áreas de preservação na Amazônia que já estavam
ocupadas por pessoas assentadas
pelo próprio Estado. “Quando se
demarca em área antropizada,
você transforma aquelas pessoas
em criminosos, mas a responsabilidade é do Estado. São 2% ou
3% que agem criminosamente,
que queima e que desmata. A maioria foi pra lá na melhor das intenções”, disse.
Atividades produtivas
Eles também defenderam a
regulamentação de atividades
produtivas em terras indígenas,
previstas na Constituição,
como o garimpo e a produção
agrícola, mas destacaram que
essa exploração deve acontecer dentro da lei ambiental,
uma das mais rigorosas do
mundo, segundo eles. “Nós
temos que parar de tapar o sol
com a peneira e entender que
o indígena tem que ter o direito de explorar a riqueza que

tem na terra dele dentro dos ditames da nossa legislação. A partir daí, ele terá acesso ao progresso material da humanidade,
todas as benesses do mundo
moderno e não vivendo como se
estivesse segregado”, disse
Mourão.
Para Aldo Rebelo, além de
ser um ator ambiental relevante
no mundo, o Brasil tem aspirações dentro da Amazônia e já desenvolve atividades de mineração,
extrativismo e agropecuária que
precisam ser agregadas ao processo de transformação, de agregar valor à produção. “A Amazônia precisa atravessar esse caminho e precisa de recurso e o Estado precisa assumir essa responsabilidade”, disse, criticando
a política econômica do governo
atual, “de restrição absoluta e enxugamento desse papel do Estado brasileiro”.
O vice-presidente Mourão
concordou que a ausência do
Estado é um dos problemas mais
graves que ocorre na região e
disse que, além do aumento do
orçamento para ações na região,
é preciso buscar recursos de
outras fontes de financiamento
e doações, para manter a presença do Estado e recuperar a capacidade operacional dos órgãos
de fiscalização “que estão com
dificuldade de cumprir sua missão”. (Agência Brasil)

Fux convoca audiência sobre horário
de funcionamento de tribunais
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
marcou nova audiência de conciliação sobre o horário de funcionamento dos fóruns brasileiros. A reunião está prevista para
2 de outubro e será mais uma
tentativa de resolver o conflito
que envolve advogados e os
tribunais. Devem participar do
encontro os presidentes de todos os tribunais e representantes da Ordem dos Advogados

do Brasil (OAB).
O caso chegou ao Supremo
em 2011, quando a Associação
dos Magistrados Brasileiros
(AMB) entrou com uma ação de
inconstitucionalidade contra uma
resolução do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) que definiu o
horário do funcionamento dos
tribunais. De acordo com a norma, o atendimento ao público
deve ser de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no mínimo.

Apesar da determinação do
CNJ, alguns tribunais não cumpriram a medida, reduzindo ou
mudando o horário de atendimento aos advogados, fato que
levou a OAB a recorrer ao Supremo.
De acordo com os tribunais,
as alterações foram feitas para
respeitar as condições locais e,
diante do corte de gastos, poupar energia elétrica. A falta de
recursos para contratação de ser-

vidores e terceirizados também
foi levada em conta.
Em 2016, Fux, que é relator
do caso, concedeu uma liminar
para impedir os tribunais de alterar o horário de atendimento
ao público até o julgamento definitivo da questão pelo STF.
Desde então, o ministro tenta
estimular que as partes envolvidas cheguem a um consenso. No
ano passado, a primeira audiência do caso foi realizada.

Anac autoriza táxi-aéreo a
vender assento individual
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou novas
regras para transporte aéreo de
passageiros e autorizou empresas de táxi-aéreo a vender assentos individuais, com ofertas de
bilhetes para até 15 voos por
semana e em aeronaves com até
19 assentos.
As regras, publicadas no Diário Oficial da União de sexta-feira, (7), têm validade por dois anos.

A decisão da Anac é em caráter emergencial, considerando
a crise que o setor enfrenta em
virtude da pandemia da covid19. “A Anac entende que a ampliação da capacidade de oferta
pelas empresas de táxi-aéreo é
mais uma iniciativa de apoio ao
enfrentamento da crise que o
setor vem passando, além de
possibilitar o incremento de novas rotas regionais aos passagei-

ros e profissionais que precisem
de deslocamento em cidades
com restrição de malha aérea”,
disse a Anac, em nota.
As empresas de táxi-aéreo
aptas a fazer esse serviço estão
listadas no sistema Voe Seguro.
As pessoas que quiserem comprar passagens com essas empresas, poderá consultar a lista
de empresas no site da Anac.
As regras definitivas para o

funcionamento do serviço, no
entanto, ainda não foram definidas. Isso só oco rrerá após consulta pública. As contribuições
deverão ser encaminhadas à
agência por meio de formulário eletrônico até o dia 21 de
setembro de 2020. A Anac pretende coletar informações e
sugestões do setor e da sociedade para agregar aos estudos
sobre o tema.

Amapá, Ceará e Rio de Janeiro seguem
em alerta de uma segunda onda
O Boletim InfoGripe, produzido semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e
divulgado na sexta-feira, (7), indica uma possível nova fase de
queda leve no número de novos
casos semanais de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no país, após a retomada do crescimento observado
em junho. Amapá, Ceará e Rio
de Janeiro mantêm o sinal de
retomada do crescimento (uma
segunda onda). Os dados são da
semana epidemiológica 31, entre os dias 26 de julho e 1° de
agosto.
O estado do Maranhão teve
a possível retomada do crescimento alterada para possível estabilização. Os casos de covid19 ainda estão muito altos e a
capital, São Luís, indica possível retomada do crescimento de
casos da doença.
No Amapá, a capital Macapá
apresenta sinal de estabilização
do número de casos da doença.
Já as capitais Fortaleza e Rio de
Janeiro mostram possível retomada do crescimento. O estado
do Rio registrou até ontem (6)
13.941 óbitos, sendo que somente na capital são 8.540 mortes de covid-19, desde o início

da pandemia no país.
De acordo com o coordenador do InfoGripe, o pesquisador
Marcelo Gomes, apesar de sinal
de leve queda, os valores semanais de casos e de óbitos (que
também continuam em nível acima do muito alto) no país estão
muito acima do nível de casos
considerado muito alto. “Todas
as regiões do apresentam ocorrência de casos muito alta e na
zona de risco”, avaliou.
Situação no país
Em relação às unidades da
federação que apresentavam manutenção do sinal de crescimento ou platô, observou-se possível início de queda em Tocantins,
Sergipe, Paraná e em Santa Catarina. Segundo o pesquisador,
nesses estados, as capitais Palmas e Florianópolis ainda apresentam sinal de estabilização,
enquanto Aracaju e Curitiba
apresentam sinal de queda.
Os estados da Bahia, Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal,
Minas Gerais e Rio Grande do
Sul apresentaram um possível
início de queda nos casos, mas
este sinal é ainda considerado
fraco. As respectivas capitais,
Salvador, Campo Grande e Belo

Horizonte apresentam queda,
enquanto Porto Alegre mostra
estabilização. Brasília ainda registra sinal de crescimento do
número de casos da doença.
Marcelo Gomes esclarece
que o estado de São Paulo mostra um sinal de possível redução
em relação às semanas anteriores, mas o perfil ainda é compatível com a oscilação que vem
sendo observada desde maio. A
capital paulista apresenta tendência de queda após período de
oscilação em novo platô abaixo
do pico observado em maio”.
Segundo a análise, no Pará,
embora se mantenha com sinal
de possível estabilização, Belém
mostra retomada do crescimento. Nas demais unidades não foram observadas alterações em
relação às tendências anteriores.
Macrorregiões
Esta nova edição apresenta
também estimativas das macrorregiões de saúde de cada estado
e de casos recentes para o país,
grandes regiões e capitais.
Entre as ocorrências com resultado positivo para os vírus
respiratórios, 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos se deram em decorrência do novo

coronavirus.
A divulgação das análises
para macrorregiões de saúde
permite avaliar tanto o processo de interiorização como possíveis diferenças dentro de um
mesmo estado. Por exemplo,
para o Rio de Janeiro o estudo
aponta para uma possível retomada do crescimento aparenta
ser reflexo dos casos na macrorregião que inclui a capital. Nas
demais, o sinal é de queda ou de
estabilização.
Em contrapartida, em Pernambuco, na Macrorregião Metropolitana o sinal é de queda,
enquanto nas demais três macrorregiões do estado a tendência ainda é de crescimento, sem
ter atingido ainda um pico em
nenhuma dessas regiões.
Em São Paulo, há uma variabilidade enorme, observando
macrorregiões dando os primeiros sinais de início de queda e outras mantendo sinal de
queda por várias semanas consecutivas. Na macrorregião associada à capital, mostra sinais
de uma possível estabilização,
mas ainda em valores muito
elevados e outras com sinais de
retomada do crescimento.
(Agência Brasil)
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OMS: recuperação econômica global
pode ser mais rápida com vacina
A recuperação econômica em
todo o mundo pode vir mais rápido se uma vacina contra a covid19 for disponibilizada a todos
como um bem público, afirmou o
diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, na
quinta-feira (6).
“O compartilhamento de vacinas ou o compartilhamento de
outras ferramentas efetivamente
ajuda o mundo a se recuperar junto. A recuperação econômica
pode ser mais rápida e os danos
da covid-19 podem ser menores”,
disse Tedros, que participou de
um painel de discussão online
com membros do Fórum Aspen
Security, dos Estados Unidos,
moderado pela rede NBC.
“O nacionalismo com vacinas
não é bom, não vai nos ajudar”,
acrescentou Tedros, em alusão à
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Bolsonaro visita ponte em
São Vicente recuperada
com recursos federais
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23.04.2020
1. Data, Hora e Local: Em 23.04.2020, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, 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 da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e
apostas 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, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA.
4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como
secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de fornecimento de energia adicional no mercado livre e a
celebração de aditivo de contrato com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social
da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso
(xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) a contratação, pela Companhia, de fornecimento de energia elétrica
adicional no mercado livre; e (ii) a celebração do 3º aditivo aos seguintes Contratos: (a) Subestação YVB (n.º 4600031342);
(b) Subestação PTA (n.º 4600031344); (c) Subestação LUZ (n.º 4600031346); e (d) Subestação REP (n.º 4600031345),
entre a Companhia e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A (“AES Eletropaulo”), referente as tarifas
deﬁnidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), para o período correspondente a abril/2020 – abril/2021;
tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada
a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que
a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada
a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 23.04.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de
Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença
de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3)
MITSUI & CO., LTD., pelo Sr. Shinichi Ban. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro
de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 05, às folhas 94 e 95. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente
da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil; Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital
ICP Brasil. JUCESP nº 166.864/20-1 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 13.4 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 125ª Série da 4ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Emissora, ﬁrmado em 16/09/19 (“Termo de Securitização”), pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. titulares dos CRI em circulação (“CRI”), a reunirem-se em assembleia
geral de titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se em primeira convocação no dia 27 de agosto de 2020,
às 10h30min, exclusivamente por videoconferência online, sem possibilidade de participação de forma presencial, através da plataforma https://meet.google.com conforme Instrução da CVM nº 625, de 14/05/20 (“ICVM 625”),
para deliberar sobre: (i) Aprovação da rescisão antecipada do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel
Sob Medida e Outras Avenças (“Contrato de Locação BTS”), com a consequente declaração do vencimento antecipado
do lastro dos CRI, nos termos da cláusula 13.11.1 do Termo de Securitização, com base: (a) no requerimento de reestruturação de dívida da Locatária em jurisdição estrangeira; (b) na resposta negativa da Locatária e da Fiadora sobre o requerimento de substituição da Fiadora no Contrato de Locação BTS, conforme notiﬁcação recebida pela Emissora em
16/07/20; (ii) Caso aprovado o item (i), aprovar a constituição de um novo fundo destinado ao custeio de despesas judiciais e/ou arbitrais, honorários do escritório de advocacia a ser contratado, peritos, especialistas, assistentes e demais
custos necessários, a ser mantido na conta do Patrimônio Separado pela Emissora. Nos termos da ICVM 625, será admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da Assembleia, o qual será disponibilizado pela Emissora em
seu site http://gaiasec.com.br/ri/emissoes/. O titular de CRI que desejar exercer o voto deste modo deverá preencher a
instrução de voto com seus dados e voto e encaminhá-la, juntamente com os documentos indicados adiante, à Emissora e ao Agente Fiduciário, aos endereços eletrônicos abaixo indicados, para serem assinados pela plataforma DocuSign,
de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Os titulares de CRI ou seus representantes legais
que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada poderão também acessar o link para participação remota na Assembleia, hipótese em que qualquer instrução de voto enviada pelo titular de CRI será desconsiderada, devendo o titular de CRI ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização da Assembleia. O link de acesso será
disponibilizado pela Emissora àqueles titulares dos CRI que enviarem solicitação ao endereço eletrônico jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia, juntamente com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando
pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando
for representado por procurador, procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica via DocuSign ou plataforma equivalente. São Paulo, 06 de agosto de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ Nº: 08.769.451/0001-08 - NIRE: 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 61ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 61ª Série da 4ª Emissão da Securitizadora (“CRI”), nos termos da Cláusula 16.4 do “Termo de Securitização de
Direitos Creditórios dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 61ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira
convocação, em 26 de agosto de 2020, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma uniﬁcada
de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o
Ofício -Circular n° 6/2020/CVM/SIN datado de 26 de março de 2020, e respeitando o disposto na Instrução CVM 625, de 14 de
maio de 2020, mediante envio de link para a participação pela Securitizadora e/ou Agente Fiduciário, para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia. ORDEM DO DIA: Considerando que na Assembleia Geral Extraordinária de Titulares de Certiﬁcados
de Recebíveis da 61ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A, realizada em 05 de agosto de 2020 (“AGT 05/08/2020”),
foi aprovado no item (i) das deliberações, a transformação societária da TPA Bela Vista Pauliceia - Empreendimento Imobiliário
SPE LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, nº 221, 12º andar, Conjunto nº
121, Pinheiros, CEP 05.428-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Economia, Planejamento
e Desenvolvimento sob o nº 23.250.163/0001-28 (“TPA Bela Vista”), de sociedade empresária limitada para sociedade por
ações, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação ou não a contratação pela TPA Bela Vista da operação de dívida
mediante emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia ﬁdejussória, a
ser convolada na espécie com garantia real, com garantia adicional ﬁdejussória (“Debênture”), em detrimento ao disposto
na cláusula 6.1, item “d” do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas Representativas do Capital Social de
Sociedade Empresária e Outras Avenças, celebrado 05 de dezembro de 2019, observando as informações sobre os possíveis
impactos no CRI, constantes no Material de Apoio disponível no site da Emissora www.isecbrasil.com.br; (ii) Autorizar o Agente
Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, a realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se
façam necessários para implementar o deliberado no item (i) acima, nos termos da cláusula 15.4.8 do Termo de Securitização,
e mediante contratação de assessor legal, às expensas da Devedora. O material necessário para embasar a deliberação dos
investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br. A Assembleia
será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 16.4 do Termo de Securitização, mediante a presença dos
Titulares dos CRI que representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação e, em segunda
convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número dos CRI em circulação. Exceto se
de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com
quórum simples de aprovação equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares de CRI presentes na referida
Assembleia Geral de Titulares dos CRI. As propostas de alterações e de renúncias relativas (a) à Amortização de Principal dos
CRI; (b) à forma de cálculo do saldo devedor atualizado dos CRI, da Atualização Monetária dos CRI, dos Juros dos CRI; (c) às
Garantias; (d) declaração 1 do vencimento antecipado dos CRI em virtude da ocorrência de Eventos de Vencimento Antecipado;
e/ou (e) aos quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares dos CRI; deverão ser aprovadas seja em primeira
convocação ou em qualquer convocação subsequente; por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 90% (noventa por
cento) dos CRI em Circulação. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de
pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus
causador da Covid-19, bem como em observância à IN CVM 625, informamos aos titulares dos CRI que a Assembleia convocada
por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, tanto para ﬁns de participação quanto para voto,
através do sistema Teams de conexão via internet sem possibilidade de participação de forma presencial, ou de envio de
Instrução de Voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRI que enviarem
ao endereço eletrônico à Emissora para gestao@isecbrasil.com.br e juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciário para
assembleias@vortx.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de
atos societários e documentos que comprovem a representação do titular do CRI; e (c) quando for representado por procurador,
procuração com poderes especíﬁcos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da
IN CVM 625, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não
tenham sido apresentados anteriormente, e a Assembleia será integralmente gravada. Demais informações e orientações acerca
da presente Assembleia encontram-se disponibilizadas no site do Agente Fiduciário, qual seja, www.vortx.com.br, juntamente
com o presente edital de convocação e serão encaminhadas diretamente a todos os Titulares dos CRI.
São Paulo 06 de agosto de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117842-14.2019.8.26.0100 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) Viação São José de Transportes Ltda, CNPJ: 57.512.733/0001-22, que lhe foi proposta Procedimento
Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, CNPJ: 61.695.227/0001-93,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 25.375,89 (out/2019), corrigidos e acrescido de encargos legais,
referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado à Rua Cruzeiro do Sul, 260, Vila
Pires, Santo André/SP (instalação MTE0005998), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações
legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
Eª TERMOSª DAª AÎÍOª PROPOSTAª Eª PARAª QUE ª NOª PRAZOª DEª ª DIAS ª QUEª mUIRÈª APØSª Oª DECURSOª DOª PRAZOª DOª PRESENTEª EDITAL ª
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
ESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAª
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cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2020.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111-Companhia Fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de março de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 19.03.2020 às 13h00, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP
04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de
Castro Camillo, como secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Claudio Augusto
Soares de Andrade ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de
seu respectivo substituto. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas nos artigos 10, inciso (v) e 12 do
Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Claudio
Augusto Soares de Andrade ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Companhia, conforme carta de
renúncia apresentada à Companhia em 18.03.2020, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à
Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) Aprovar a eleição do Sr. Igor de Castro Camillo, brasileiro,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1 IFP/RJ, CPF/MF nº. 090.464.36705, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para
ocupar o cargo de Diretor sem designação especíﬁca da Companhia, cujo mandato se encerrará na data prevista
para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, 04.04.2021, devendo o mesmo permanecer em seu
cargo até a eleição e posse de seu substituto. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter
conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente,
não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis,
conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia. Com as
deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes Diretores:
1. Diretor-Presidente: Francisco Pierrini, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro eletricista, RG nº. 15398467 SSP/SP, CPF/MF nº. 079.221.388-22, com endereço proﬁssional na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleito na Ata
de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01/07/2019; e 2. Diretor sem designação especíﬁca: Igor
de Castro Camillo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, RG nº. 11625227-1
IFP/RJ, CPF/MF nº. 090.464.367-05, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar,
Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data; ambos com mandato até 04.04.2021, devendo os mesmos
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. 6. Encerramento: Nada mais a tratar,
foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os
presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10
da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 19.03.2020.
Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário.
Conselheiros: (1) Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Luciano José Porto Fernandes; (3) Roberto Vollmer
Labarthe; (4) Igor de Castro Camillo; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do
original lavrado em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado
digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº
166.708/20-3 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 15.047.380/0001-97 - NIRE 35.300.439.368
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada 19 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede
social da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 500, 5º andar, conjunto 53, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-000. Convocação e Presença: Em virtude da presença
dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes no Livro de Presença de Acionistas, a convocação foi dispensada nos termos do disposto
no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo Corrias; e Secretária: Sra. Priscila Costa Russo.
Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: (1) aprovar as contas dos
administradores, das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (2) deliberar sobre a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (3) fixar a
remuneração anual e global dos membros da administração da Companhia; (4) ratificar todos os
atos já praticados pelo Comitê de Auditoria da Companhia. Publicações: O Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram publicados no jornal Valor
Econômico na edição dia 21 de fevereiro de 2020, nas páginas E26 a E31, e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, na edição do dia 21 de fevereiro de 2020, no Caderno Empresarial 2, nas
páginas 20 a 25. Deliberações: Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à
Assembleia os administradores da companhia, as seguintes deliberações foram tomadas, por
unanimidade de votos: (a) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores, e com reservas, o
Relatório da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para consignar que, nos temos do artigo 202,
§3º, II da Lei das Sociedades por Ações, não será distribuído dividendo mínimo obrigatório aos
acionistas, sendo o valor total do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
deduzido o valor alocado na Reserva Legal, destinado à Reserva Estatutária; (b) aprovar, portanto,
as seguintes destinações do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
no montante total de R$ 27.521.193,25, (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e
noventa e três reais e vinte e cinco centavos): (i) R$ 1.376.059,66 (um milhão, trezentos e setenta e
seis mil, cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para a Reserva Legal; e
(ii) R$ 26.145.133,59 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e três reais e
cinquenta e nove centavos) para a Reserva Estatutária; (c) fixar a remuneração anual e global dos
membros da administração da Companhia em R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais);
e (d) ratificar todos os atos praticados pelo Comitê de Auditoria da Companhia desde a data de sua
constituição. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de junho de 2020. Mesa: Fabio Arturo
Corrias - Presidente; Priscila Costa Russo - Secretária. Acionistas Presentes:
Swiss Reinsurance Company Ltd - Por: Frederico Santana Knapp, Cargo: Procurador; Swiss Re
Reinsurance Holding Company Ltd - Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada, Cargo:
Procurador. JUCESP nº 270.442/20-0 em 21/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002931-03.2019.8.26.0004 - Cumprimento de Sentença
- Processo Principal: 1001044-40.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa,
Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Carlos
Fuentes Lopez, CPF 008.187.908-30, que nos Autos de Cumprimento de Sentença, requerida pela Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., procedeu-se o bloqueio online em sua conta bancária via sistema Bacen-Jud, no valor de
R$ 540,00, podendo, no prazo de 05 dias úteis (854, §§ 2º e 3º do NCPC), contado após o prazo do presente edital
(20 dias), oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de julho de 2020.
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1121555-65.2017.8.26.0100. A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de Direito da 10ª Vara
#ÓVELª ª&OROª#ENTRALª#ÓVELª&AZª3ABERªAª#ASAªDASª$ELICIASª0ANIlCAÎÍOªEª#OMERCIOªDEª!LIMENTOSª,TDA ª#.0*ª ª ª
NAª PESSOAª DEª SEUª REPRESENTANTEª LEGAL ª QUEª %LETROPAULOª -ETROPOLITANAª %LETRICIDADEª DEª 3ÍOª 0AULOª 3! ª AJUIZOUª UMAª !ÎÍOª COMª
0ROCEDIMENTOª#OMUMª#ÓVEL ªOBJETIVANDOªCONDENARªAªRÏªAOªPAGAMENTOªDEª2 ªNOV ªCORRIGIDOSªEªACRESCIDOªDEª
ENCARGOSªLEGAIS ªREFERENTEªAOªINADIMPLEMENTOªDOª4ERMOªDEª/CORRÐNCIAªDEª)RREGULARIDADEªN ªª%STANDOªOªREQUERIDOªEMª
LUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERª
CONSIDERADOª REVEL ª OCASIÍOª QUEª SERÈª NOMEADOª CURADORª ESPECIALª ARTª  ª INCISOª )6 ª DOª #0# ª PRESUMINDO SEª VERDADEIRASª ASª
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO nº 1034121-38.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA CARDOSO DOS REIS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Lepossava
3TEFANOVICH ª#0&  ªQUEª3OCIEDADEª"ENElCENTEªDEª3ENHORASª ª(OSPITALª3ÓRIOª,IBANÐS ªAJUIZOUªUMAªAÎÍOªDEª#OBRANÎAª
PELOª0ROCEDIMENTOª#OMUMª#ÓVEL ªOBJETIVANDOªCONDENARªAªRÏªAOªPAGAMENTOªDEª2ª ª ªCORRIGIDOSªEªACRESCIDOªDEª
ENCARGOSªLEGAIS ªREFERENTEªAOªDÏBITOªDASª.OTAS lSCAISªDEªSERVIÎONSª ªEªª%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARª
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBªPENAªDEªSERªCONSIDERADAª
REVEL ª OCASIÍOª QUEª SERÈª NOMEADOª CURADORª ESPECIALª ARTª  ª INCISOª )6 ª DOª #0# ª PRESUMINDO SEª VERDADEIRASª ASª ALEGAÎÜESª DEª FATOª
FORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0068659-91.2019.8.26.0100) - Processo
principal: 0182750-15.2010.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de Direito da
9ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Maria da Conceição Souza - ME, CNPJ ignorado, na
pessoa de seu representante legal, que a Ação de Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento
de R$ 151.197,07 (10/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais
cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias,
DÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRYROXQWiULRGRGpELWRVRESHQDGHVHUDFUHVFLGR
de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.).
Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). Será o
B 07 e 08/08
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016698-65.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a LEAO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA, CNPJ 12.349.427/0001-89, com endereço à Praça da
Republica, 162, Republica, CEP 01045-901, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando o recebimento de R$ 114.825,38 (março/2017), acrescidos
de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor do Contrato de Financiamento referente a Operação
nº 4265000002640300170. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
DIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªVALORªSUPRAªDEVIDAMENTEªCORRIGIDO ªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªDOªVALORª
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornara isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno
direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital,
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJULHOªDEªªªªªªªª ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª
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ACEF S.A. - CNPJ/MF nº 46.722.831/0001-78 - NIRE 35.300.185.765
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para distribuição
Pública, com esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A. Realizada em 28 de Maio de 2020.
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de maio de 2020 às 10h00 horas, na sede social da ACEF S.A., (“Companhia” e
“Emissora”), localizada na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Avenida Armando Salles de Oliveira, nº 201, Parque Universitário,
CEP: 14404-600. 2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença do titular das Debêntures
(conforme abaixo definido) (“Debenturista”) representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, emitidas no âmbito
da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia (“Debêntures”
e “Emissão”, respectivamente), nos termos do artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) e da cláusula 11.3 do “Instrumento Particular da Escritura
da 2ª (Segunda)”, entre a Emissora, o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e a Garantidora (conforme abaixo definido),
conforme aditado (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: Presente (I) o Debenturista detentor de 100% (cem por cento) das Debêntures
em Circulação, conforme lista de presença de (“Debenturistas”) e assinaturas apostas na presente ata, Presentes, ainda, o
representante da (II) Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão
(“Agente Fiduciário”), (III) da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., na qualidade de interveniente garantidora (“Garantidora”); e
(IV) representante da ACEF S.A. (“Emissora”), conforme as assinaturas apostas abaixo. 4. Mesa: Alessandra Camperligo - Presidente,
Renato Padovese - Secretário. 5. Abertura: Foram eleitos o Presidente e o Secretário da Assembleia para, dentre outras providências,
lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de
quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o
Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 6. Ordem do Dia: Examinar,
discutir e deliberar sobre a concessão ou não de waiver pelo descumprimento do covenant da Dívida Financeira Líquida/EBITDA,
relativas a 31/12/2019, previstos na Cláusula 8.3, (VII) da Escritura de Emissão; as seguintes matérias de interesse do Debenturista,
no âmbito da Emissão, conforme formalizada por meio da Escritura de Emissão. 7. Deliberações: Após a discussão da matéria, o
Debenturista aprovou a concessão de waiver pelo descumprimento do covenant da Dívida Financeira Líquida/EBITDA relativas a
31.12.2019, previstos na Cláusula 8.3, (VII) da Escritura de Emissão, desde que o índice apurado para a referida data de referência
não seja superior a 3,5x; Em virtude da suspenção temporária dos serviços prestados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo
- JUCESP em razão da Pandemia Covid-19, fica a Emissora obrigada a protocolizar em até 15 (quinze) dias do reestabelecimento
das atividades regulares da JUCESP, a presente Ata para registro e entregar a via devidamente registrada na forma da Escritura
de Emissão. Como contrapartida às aprovações desta assembleia a Emissora efetuará pagamento de prêmio em condições e forma
de pagamento a serem definidas diretamente entre o debenturista e a Emissora, não cabendo nenhuma verificação, excepcionalmente
neste ponto, ao Agente Fiduciário, dada a negociação particular entre Debenturista e Emissora, ademais, fará jus ao recebimento
do referido prêmio o Debenturista titular das Debêntures na data da presente Assembleia. A deliberação desta Assembleia se
restringe à Ordem do Dia, sendo tomadas por mera liberalidade dos Debenturistas e não devem ser consideradas como novação,
precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão, sendo sua aplicação
exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. A Emissora e Fiadora comparecem a esta Assembleia Geral de Debenturistas
e concordam com todas as deliberações tomadas pelo Debenturista. Os termos iniciados com letras maiúscula que não estiverem
aqui expressamente definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 8. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por Alessandra Camperlingo - Presidente, Renato Padovese - Secretário, pelo Debenturista, Agente Fiduciário e Fiadora. Franca/
SP, 28 de maio de 2020. Alessandra Camperligo - Presidente; Renato Padovese - Secretário. Agente Fiduciário: Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Emissora: ACEF S.A. Renato Padovese - Diretor Acadêmico; Fábio Ferreira
Figueiredo - Diretor de Planejamento. Garantidora: Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Renato Padovese - Diretor Acadêmico;
Fábio Ferreira Figueiredo - Diretor de Planejamento. Debenturista titular da totalidade das Debêntures em Circulação:
Banco do Brasil S.A. JUCESP - 283.500/20-7 em 31/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35.300.326.032 - COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.04.2020
1. Data, Hora, Local: Em 07.04.2020, 09h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, 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 da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes
e apostas 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, conforme permitido pelo §4º, artigo
124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de
Castro Camillo, como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de
seu respectivo substituto. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, 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. Paulo Yukio Fukuzaki ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 30.01.2020, com efeito a partir de 02.03.2020,
agradecendo o 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. Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, engenheiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº. 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/MF nº.
153.066.718-61, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, para
ocupar o cargo de membro suplente 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 da Companhia de 2021, 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. Em
razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira, membro titular e Presidente, eleito
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.05.2019, às 08h00, permanecendo vago o cargo de membro
suplente; (2) Sr. Roberto Vollmer Labarthe, membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. Eduardo de Toledo, ambos eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 11h00 (“AGO 17/04/2019”);
(3) Sr. Luciano José Porto Fernandes, membro titular, eleito na AGO 17/04/2019; e seu respectivo suplente, Sr.
Marcio Yassuhiro Iha, eleito na presente data; (4) Igor de Castro Camillo, membro titular eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/02/2020, permanecendo vago o cargo de membro suplente; (5) Sr. Sérgio Luiz Pereira de Macedo, membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. Paulo José Dinis Ruas, ambos
eleitos na AGO 17/04/2019; e (6) Sr. Shinichi Ban, membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. Kazunari Matsuhashi, ambos eleitos na AGO 17/04/2019; todos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2021, 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, da qual foi lavrada a presente ata,
que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no §1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 07.04.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e,
Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1)|CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO.,
LTD., pelo Sr. Shinichi Ban. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração nº. 05, às folhas 89 e 90. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da
Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado
digital ICP Brasil. JUCESP nº 166.927/20-0 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0007078-29.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Rodrigo
Ramos da Silva, Brasileiro, CPF 352.462.038-83, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 8.893,51, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e h onorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 202 0

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1104531-58.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Di Stasi Gantus Encinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Paulo Miguel Aldereti Fernandes, Brasileiro, RG
4.837.929- 1, CPF 598.255.967-91, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Usa Pratical
Life, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de
penhora pague o valor de R$ 7.120,92 (set/2016), valor este referente as despesas condominiais da unidade 104. O executado po derá oferecer
embargos à execução, no prazo de 15 dias, contado após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. No caso de embargos manifestamente
protelatórios, o devedor se sujeita ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. un). O re conhecimento do
crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários, no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado
requerer que seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e ju ros de 1% ao mês
(CPC, art. 745 -A). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edi tal,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2020.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Shopping Center Itapecerica da Serra S.A..
CNPJ 03.996.434/0001-81
RELATÓRIO DA DIRETORIA AOS ACIONISTAS
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2.019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo
esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem.
São Paulo, 31 de março de 2020.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo
Nota
/2019
2018
5.439.877
5.000.309 Circulante
2.969.008
8.581.787
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
499.385
240.812 Empréstimos e ﬁnanciamentos
4
3.754.098
Títulos a receber
1.654.222
1.512.055 Fornecedores
4.444
10.974
Impostos a Recuperar
1.914
25.085 Salários, férias e encargos sociais
55.723
81.303
Outras contas a receber
3.284.357
3.222.357 Impostos e contribuições a recolher
102.623
80.836
Não circulante
54.306.895 54.423.578 Outras Contas
5
2.806.218
4.654.575
294.406
1.477.891
Créditos e Valores
10.665
15.842 Não circulante
4
1.280.121
Propriedade para investimento
2
53.391.637 53.391.637 Empréstimos e ﬁnanciamentos
294.406
197.770
Imobilizado
3
904.593
1.016.099 Outras obrigações
59.746.772 59.423.886 Patrimônio líquido
56.483.358 49.364.208
6
Administração
Capital social
64.128.994 64.128.994
Adiant. para Aumento de Capital
15.119.114
8.134.614
João Antônio Zogbi Filho – Diretor
Dissolução Parcial da Sociedade
(7.575.708) (7.575.708)
Marcelo Perrucci - Diretor
(15.189.041) (15.323.691)
Prejuízos acumulados
Michelle Alves Gonçalves - Contadora - CRC SP 237.102/O-2
59.746.772 59.423.886
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para o exercício ﬁndo em 31/12/2019 e 2018
Capital social

AFAC

Dissolução Parcial da Sociedade Prejuízos acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2017

48.076.680

16.052.315

(7.575.708)

(13.636.074)

Integralização de capital

16.052.314

-

-

-

-

(7.917.701)

-

-

AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital
Prejuizo do periodo
Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

-

-

-

(1.687.617)

-

64.128.994

8.134.614

(7.575.708)

(15.323.691)

49.364.208

-

6.984.500

-

-

6.984.500

AFAC-Adto para Futuro aumento de Capital

-

-

-

134.650

-

64.128.994

15.119.114

(7.575.708)

(15.189.041)

56.483.358

Lucro do periodo
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Total
42.917.213

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
1. Contexto Operacional - O SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA Financiamentos: A Companhia contratou um ﬁnanciamento denominado
SERRA S/A, tem por objeto conforme Estatuto Social: (i) a administração “BNDES AUTOMÁTICO”, através do agente ﬁnanceiro Itaú-Unibanco
de bens e de estacionamentos próprios, inclusive a administração de um
centro de compras (shopping) e respectiva locação de suas lojas, cujo S.A., para implantação do ITAPECERICA SHOPPING, encerrando-se,
empreendimento é de sua propriedade. Apresentação das demonstrações antecipadamente ao prazo contratualmente estipulado, em 10/10/2019. 5.
contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis
Outras Contas: O saldo de R$ 2.787.854 refere-se à provisão constituída
referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram
elaboradas e são apresentadas em conformidade com as práticas para ﬁns de dissolução parcial da sociedade acrescida de atualização
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas monetária, conforme acordo de cumprimento provisório de sentença
na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”) e suas alterações. 2. Propriedade para
celebrado em 10/02/2017. O saldo de R$ 18.000 refere-se e as garantias
Investimento: O saldo de R$ 53.391.637 refere-se ao custo de construção,
materiais e mão de obra direta, do ITAPECERICA SHOPPING, e os juros
capitalizados dos empréstimos diretamente atribuíveis a propriedade.
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir
receita de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas
não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos.
3. Ativo Imobilizado: É demonstrado pelo custo de aquisição e sofrem
depreciação calculada pelo método linear, pelas taxas que estão
dentro dos limites aceitos pela legislação vigente. 4. Empréstimos e

locatícias. O saldo de R$ 364 refere-se a adiantamentos de clientes. 6.
Patrimônio Líquido: a) Capital Social é composto de R$ 64.128.994,
representado por 26.749.843 ações, ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, b) O saldo de R$ 15.119.114, refere-se ao montante de capital
a integralizar pelos acionistas da companhia, c) O valor de R$ 7.575.708
refere-se à dissolução parcial da sociedade conforme sentença judicial de
05/05/2014.

Drausuisse Brasil Comércio e Locação de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31/12/2019 e 2018
2019
2018
6.609.197 5.348.231
Receita Bruta de Serviços
Receitas de Locação
4.436.182 4.449.944
Receitas de Prestação de Serviços
2.173.016
898.287
(-) Impostos Incidentes sobre Serviços
(720.023) (539.626)
(-) ISS sobre Faturamento
(108.658)
(44.914)
(-) PIS sobre Faturamento
(109.054)
(88.246)
(-) COFINS sobre Faturamento
(502.311) (406.466)
Receita Líquida de Serviços
5.889.174 4.808.605
Custos
(382.871) (101.099)
(-) Custo com Salários e Gratiﬁcações
(382.871) (101.099)
Lucro Bruto
5.506.303 4.707.506
(5.339.896) (6.395.123)
Despesas Operacionais
Despesas de Vendas
(36.957)
(11.488)
Despesas Com Comissão
(36.957)
(11.488)
Despesas Operacionais
(5.302.939) (6.383.635)
Despesas Trabalhistas
(103.422) (177.426)
Despesas Gerais Administrativas
(4.123.413) (5.082.469)
Depreciações/Amortizações
(132.707)
(95.833)
Despesas Tributárias
(100.744)
(17.903)
Despesas Financeiras
(882.208) (1.039.413)
Receitas Financeiras
62.182
19.041
(22.627)
10.368
Outros Ganhos e Perdas
Resultado Operacional
166.408 (1.687.617)
166.408 (1.687.617)
Resultado Exercício Antes Provisão IRPJ E CSLL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(11.909)
IRPJ
(19.849)
Resultado Líquido do Exercício
134.650 (1.687.617)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018
2019
2018
Descrição
Resultado do exercício
134.650 (1.687.617)
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização
132.707
95.833
132.707
95.833
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) redução no ativo
Titulos a receber
(142.166) (450.218)
Outros Créditos
(56.823) (377.217)
Impostos a Compensar
23.172
(1.904)
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores
(6.531) (236.308)
Contas a pagar
(1.751.722) (1.778.434)
Obrigações tributárias
21.787
22.113
Salarios, férias e encargos sociais
(25.580)
57.303
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (1.937.864) (2.764.664)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do imobilizado e intangível
(21.201) (650.964)
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos (21.201) (650.964)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Recebimentos para Integralização de Capital/AFAC 6.984.500 8.134.613
Empréstimos e Financiamentos
(5.034.219) (3.044.954)
(=) Caixa líquido das atividades ﬁnanciamentos 1.950.281 5.089.659
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa
258.573
82.246
Caixa no início do período
240.812
158.566
Caixa no ﬁnal do período
499.385
240.812
(=) Aumento / (redução) líquido de caixa
258.573
82.246

NC Broadcast Participações S.A.
CNPJ nº 24.935.188/0001-28
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, esta Diretoria tem a honra de submeter à apreciação e ao exame de Vossas Senhorias
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à disposição para quaisquer informações e
esclarecimentos que se tornem necessários.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Ativo
2019
2018
2019
2018 Passivo
831
721 115.004 105.149
Ativo circulante
1.023
1.020 96.080 83.125 Passivo circulante
- 10.678 13.178
Caixa e equivalentes de caixa
1.012
1.012 51.993 16.226 Fornecedores
- 7.365 11.543
Contas a receber de clientes
- 35.198 43.649 Salários e encargos a pagar
6
- 1.309
3.346
Impostos a recuperar
11
8
606
9.643 Impostos a pagar
220
1.408
Estoques
- 2.378
9.775 IR e contribuição social a pagar
721
721 9.419
9.896
Outras contas a receber
- 5.905
3.832 Dividendos a pagar
Ativo não circulante
269.058 282.074 311.573 327.440 Outras contas a pagar com partes
104
- 69.866 46.101
Depósitos judiciais
- 5.088
8.000 relacionadas
- 9.400
9.814
Impostos a recuperar
- 4.928
- Receitas diferidas
- 1.434
Impostos diferidos
- 15.247
7.001 Arrendamento mercantil
- 5.313
9.863
Despesas antecipadas
100
383 Outras contas a pagar
3.579
3.579 22.175 22.878
Investimentos
269.058 282.074
- Passivo não circulante
3.579
3.579
Imobilizado
- 26.915 30.746 IR e contribuição social diferido
- 4.358
Intangível
- 259295 281310 Arrendamento mercantil
- 17.817 20.274
Total do ativo
270.081 283.094 407.653 410.565 Provisão para riscos trabalhistas e cíveis Mútuo a pagar
2604
Demonstração do Resultado dos exercícios ﬁndos em
Patrimônio líquido
265.671 278.794 270.474 282.538
31 de dezembro (Em milhares de Reais)
313.455 211.455 313.455 211.455
Controladora
Consolidado Capital social
Capital à integralizar (-)
(2.251) (2.251) (2.251) (2.251)
2019 2018
2019
2018 Adiantamento para futuro aumento
Receita líquida de vendas
- 164.052 198.143 de capital
- 102.000
- 102.000
152
152
152
152
Custo dos produtos vendidos
(4)
- (111.568) (119.634) Reserva legal
(45.685) (32.562) (45.685) (32.562)
Lucro (Prejuízo) bruto
(4)
- 52.484 78.509 Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos
Despesas operacionais
265.671 278.794 265.671 278.794
Despesas de vendas
- (5.921) (8.527) acionistas controladores
Participação de não controladores PL - 4.803
3.744
Gerais e administrativas
(103)
- (53.382) (67.475)
Total do passivo e patrimônio
Resultado de equivalência patrimonial (13.006) (4.366)
líquido
270.081 283.094 407.653 410.565
Outras receitas e despesas, líquidas
(10) 7.379 (9.830) (1.692)
Lucro (Prejuízo) do exercício
(13.123) 3.035 (11.736) (2.196)
(13.119) 3.013 (69.133) (77.694)
Atribuível aos:
Lucro (Prejuízo) operacional
(13.123) 3.013 (16.649)
815 Acionistas controladores
(13.123) 3.035 (13.123) 3.035
Resultado ﬁnanceiro, líquido
22 1.275 (1.611) Participações de não controladores
- 1.387 (5.231)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS (13.123) 3.035 (15.374)
(796) Lucro (prejuízo) básico por
Imposto de renda e contribuição social
- 3.638 (1.400) ação - R$
(0,0419)0,0144
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Lucro
Total do Participação
Total do
Capital
Reserva Reserva
(Prejuízos) patrimônio
de não patrimônio
social AFAC
legal de lucros acumulados
líquido controladores
líquido
Saldos em 31/12/2017
211.455 (2.251)
(34.724)
174.480
9.489
183.969
Lucro (Prejuízo) do exercício
3.035
3.035
(5.231)
(2.196)
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 102.000
102.000
102.000
Constituição de reserva legal
152
(152)
Dividendos distribuídos
(721)
(721)
(721)
Outras participações minoritários
(514)
(514)
Saldos em 31/12/2018
211.455 (2.251) 102.000
152
(32.562)
278.794
3.744
282.538
Lucro (Prejuízo) do exercício
(13.123)
(13.123)
1.387
(11.736)
Aumento de capital social
102.000
- (102.000)
Outras participações minoritários
(328)
(328)
Saldos em 31/12/2019
313.455 (2.251)
152
(45.685)
265.671
4.803
270.474

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Lucro/Prejuízo do exercício
2019
2018
2019
2018
antes do IR e da CS
(13.123) 3.035 (15.374)
(796)
Ajustes
Depreciação e amortização
- 6.002
4.577
Amortização valor justo
- 21.962 21.962
Baixa de imobilizado
313
46
Provisão para desvalorização dos ativos - 9.046
Receita diferida
(414) 4.184
Provisão para perda de crédito esperadas 296 (2.262)
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis - 2.682
(945)
Ganho (Perdas) investimentos
10 (7.381)
Equivalência patrimonial
13.006
4.366
Imposto diferido
- (2.702)
Juros provisionados
638
Variações
Contas a receber de clientes
- 8.155 (2.523)
Estoques
- 4.597 (4.467)
Tributos a recuperar
(3)
(8) 3.720 (2.379)
Outras contas a receber
- (2.073) (1.142)
Depósitos judiciais
- 2.912
2.790
Despesas antecipadas
283
1.184
Fornecedores e outras obrigações
- (2.500) 1.078
Tributos a pagar
6
- (2.037)
481
Salários a pagar e encargos
- (4.178)
(973)
Fornecedores e outras obrigações a
pagar com partes relacionadas
104
- 23.765 30.503
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis - (5.139)
Outras contas a pagar
- (4.550) (21.423)
Caixa proveniente das operações
12 48.106 27.193
IR e contribuição social pagos
- (5.407)
647
Juros pagos
- (3.242)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
12 39.457 27.840
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de ativo imobilizado
- (2.241) (3.170)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de investimentos
- (2.241) (3.170)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos:
Captação e pagamentos de
empréstimos partes relacionadas
- (39.396)
Dividendos pagos aos acionistas da
Companhia
(477)
311
Pagamentos de arrendamentos
(644)
Outros participações de minoritários
(328)
(514)
Caixa líquido proveniente das
atividades de ﬁnanciamentos
- (1.449) (39.599)
Redução de caixa e equivalentes
de caixa líquidos
12 35.767 -14.929
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
1.012
1.000 16.226 31.155
Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁnal do exercício
1.012
1.012 51.993 16.226
Geração de caixa e equivalentes
de caixa
12 35.767 (14.929)
Luiz Carlos Borgonovi - Diretor
Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5
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Real Time Sports S.A.
CNPJ nº 21.448.508/0001-27 - NIRE 35.300.473.205
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Transformação
Data/Horário/Local: 27/02/2020, às 10hs, na Av. Jose Lopez Lazaro, 399A,
Osasco/SP. Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei
6.404/76, e do Artigo 6º, §Único, do Estatuto Social da Companhia. Mesa:
Frederico Wagner - Presidente; e Ricardo Rosset - Secretário. Ordem do
Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: (i) a transformação da
Companhia em sociedade empresária limitada unipessoal, com a adoção da
denominação social de Real Time Sports Ltda. (“Sociedade”), sem alteração
no valor do capital social, que permanece sendo de R$ 843.830,00. Dessa forma, a única acionista passam a ter, na qualidade de sócia quotista, a mesma
participação que atualmente possui, sendo a totalidade das ações - ou seja,
843.830 ações ordinárias nominativas, - substituídas por 843.830 quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 real cada uma, detidas pela única sócia:
Track & Field CO S.A. (anteriormente denominada Fratex Indústria e Comércio Ltda.). A Sociedade continua a operar com o mesmo ativo e passivo, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, sem solução de continuidade dos negócios sociais; (ii) a redação do Contrato Social da Sociedade
prevista no Anexo I, que se encontra a disposição na sede da Companhia,
após análise e discussão da minuta apresentada; (iii) em seguida, nos termos
do Contrato Social da Sociedade ora aprovado, a eleição dos seguintes administradores, todos por prazo indeterminado: (i) Tulio Capeline Landin, CPF/
ME n° 286.656.548-79 e RG n° 30.721.310-9 SSP/SP, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Fernando Queiroz Tracanella, CPF/ME n° 153.621.618-65 e RG
sob o n° 14.009.159-2 SSP/SP, para o cargo de Diretor de Financeiro; (iii) Márcio Luiz Matsuda, CPF/ME sob o n° 287.567.698-90 e RG sob o n° 28.630.697-9
SSP/SP, para o cargo de Diretor de Operações; (iv) Luiz Carlos Franco Alves
Júnior, CPF/ME n° 016.399.127-89 e RG n° 77.747.004 IFP/RJ, para o cargo de
Diretor Digital; (v) Mariana Gama Costábile Mattar, CPF/ME n° 080.541.73709 e RG n° 10.628.983-8 DETRAN/RJ, para o cargo de Diretora de Gente e Gestão; e (vi) Ana Cláudia Ferreira de Moura, CPF/ME n° 147.834.238-22 e RG n°
26.466.452-8 SSP/SP, para o cargo de Diretora de Varejo. Os administradores
tomam posse na presente data mediante o arquivamento do Contrato Social, conforme Anexo I, e declaram, ainda, sob as penas da lei, que (a) aceitam
a indicação ao cargo, (b) não estão impedidos, por lei especial, de exercer
a administração de sociedades empresárias; (c) não foram condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal
que vede, ainda

CNPJ/MF: 31.180.635/0001-41 NIRE Nº 35.300.534.581
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 31.03.2020, às 11:30 hs, na sede, Avenida Portugal, 46, Módulo 12, Itapevi, São Paulo. Presença: totalidade dos
membros. Mesa: Evandro Luiz Coser: Presidente; Orlando Machado Junior: Secretário. Deliberações aprovadas: renúncia
apresentada pelo Sr. Michael Lehmann, de nacionalidade alemã, administrador de empresas, identidade de estrangeiro nº W0643878, CPF nº 084.056.958-00, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o qual aceitaram o pedido e agradeceram pela dedicação e
contribuição ao longo do período em que exerceu suas funções. Composição da Diretoria: Luiz Fernandes Ghiggi, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, RG nº 6016659291, CPF/MF 245.629.470-04, Diretor Presidente, com mandato de 02 anos, a contar de
02.03.2020; e Sr. Paulo Fonseca Barcellos, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 60.566.41, CPF/MF 010.407.80814, Diretor Sem Designação Específica, com mandato de 02 anos, a contar de 02.07.2019, ambos sendo permitida a reeleição.
Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 282.603/20-7 em 30.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Drausuisse Brasil Comércio e Locação de Unidades Hidráulicas Inteligentes S.A.
CNPJ/MF: 31.180.635/0001-41 - NIRE Nº 35.300.534.581
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 02.03.2020, às 15 horas, na sede, Avenida Portugal, 46, Módulo 12, São Paulo. Presença: todos os
membros do Conselho de Administração. Os membros Ércio Miguel Nema, Fábio Assis Pinto e Paulo Cezar da Silva Nunes,
participaram da reunião por meio de vídeo conferência. Mesa: Evandro Luiz Coser: Presidente; Orlando Machado Junior:
Secretário. Deliberações Aprovadas: a eleição do Sr. Luiz Fernandes Ghiggi, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, RG nº 6016659291, CPF/MF 245.629.470-04, residente em Porto Alegre/RS, para Diretor Presidente, para
mandato de 02 anos, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a contar desta data, observadas as
atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia, além das atribuições especíﬁcas previstas no artigo 19 do Estatuto
Social da Companhia. O Diretor ora eleito será investido e toma posse no cargo por meio da assinatura do termo de posse,
pelo qual declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada
mais. JUCESP nº 282.654/20-3 em 30.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
CNPJ/ME nº 06.347.409/0001-65 - NIRE: 35.219.189.985
195ª Alteração do Contrato Social da SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
que Delibera sua Transformação em Sociedade Anônima
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (i) Grupo SBF S.A., sociedade anônima com sede na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP
05038-090, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.217.485/0001-11 e registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.390.458, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social ("Grupo SBF"), pelos seus Diretores, Srs. Pedro de Souza
Zemel, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.618-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 309.555.478-81, e José Luís
Magalhães Salazar, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 60.453.560 (IFR/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 902.518.577-00,
ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038090, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) Store Engenharia e Instalações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Martins
Gonçalves de Souza, nº 346, sala 10, Bairro dos Pires, CEP 37640-000, na Cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.813.118/000139 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.210.458.912, neste ato representada nos termos do seu Contrato Social ("Store")
pelos seus Diretores, Srs. Pedro de Souza Zemel e José Luís Magalhães Salazar, ambos acima qualificados, únicas sócias da SBF Comércio de Produtos
Esportivos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bairro Lapa, CEP 05038090, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.347.409/0001-65 ("Sociedade"), com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUCESP, sob o NIRE 35.219.189.985, em
sessão de 23 de junho de 2004, têm entre si justo e contratado, unanimemente e sem quaisquer restrições, alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante os
seguintes termos e condições. I. Primeiramente, as sócias decidem aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade de uma sociedade empresária
limitada para uma sociedade por ações de capital fechado, passando a operar sob a nova denominação SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. A
transformação de tipo societário ora aprovada não importará em solução de continuidade das operações da Sociedade e que todos os bens, valores e direitos
de propriedade da Sociedade, assim como as obrigações de responsabilidade desta, permanecerão inalterados. II. Aprovar, como consequência da
transformação aprovada no item I acima, o cancelamento das atuais 523.131.250 (quinhentos e vinte e três milhões, cento e trinta e uma mil, duzentas e
cinquenta) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, e a sua substituição por 523.131.250
(quinhentos e vinte e três milhões, cento e trinta e uma mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são alocadas às
sócias, agora acionistas da Sociedade, da seguinte forma: a. GRUPO SBF S.A. passa a deter 522.361.250 (quinhentas e vinte e duas milhões, trezentas e sessenta
e uma mil e duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas, tendo subscrito tais ações em conformidade com
o Boletim de Subscrição anexado aqui como Anexo I; b. Store Engenharia e Instalações Ltda. passa a deter 770.000 (setecentas e setenta mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas, tendo subscrito tais ações em conformidade com o Boletim de Subscrição anexado aqui como
Anexo I. III. Aprovar a destituição dos seguintes membros da Diretoria da Sociedade: Claudio de Assis Abreu e Thiago Rebelo. IV. Ato seguinte, aprovar a
eleição dos seguintes Diretores para compor a Diretoria da Sociedade, os quais terão mandato unificado por prazo determinado de 3 (três) anos a contar da
presente data, ou seja, até 18 de junho de 2023: (i) Pedro de Souza Zemel, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.618-4
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 309.555.478-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) José Luís Magalhães Salazar, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.453.560 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 902.518.577-00, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) Gustavo de Lima Furtado, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade RG nº
18.436.057-2, inscrito no CPF/ME sob nº 292.785.458-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial a Rua
Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor de Clientes; e (iv) Olivia Gryschek, brasileira, divorciada,
administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 44.224.041-7 SSP-SP e inscrita no CPF/ME nº 303.577.028-08, residente e domiciliada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090 para o cargo de Diretora de Gente e Gestão.
A posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica condicionada: (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii)
à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Sociedade, anexados aqui como Anexo II. V. Autorizar os Diretores da Sociedade a tomar todas as
providências necessárias para o registro e publicações requeridos conforme a legislação aplicável, incluindo o registro perante a JUCESP, a Receita Federal do
Brasil e as entidades federais, estaduais e municipais aplicáveis, dentre outros. VI. Aprovar que as publicações legais ocorrerão no "Diário Oficial do Estado de São
Paulo" e no jornal "O Dia". VII. Após a transformação, a Sociedade manterá o mesmo objeto social e continuará com seus negócios e atividades no curso
ordinário. Todas as filiais da Sociedade, conforme elencadas no Anexo A ao Estatuto Social permanecerão ativas e suas atividades permanecerão inalteradas
após a Transformação. VIII. Por fim, aprovar o Estatuto Social da Sociedade na forma que consta no Anexo III, em conformidade com as deliberações acima.
Estando assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento particular em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas. São Paulo, 18 de junho de 2020. Sócios: Grupo SBF S.A. Pedro de Souza Zemel; José Luís Magalhães Salazar. Store Engenharia
e Instalações Ltda. Pedro de Souza Zemel; José Luís Magalhães Salazar. Advogado Responsável: Daniel de Miranda Facó - OAB/SP nº 198.027. JUCESP nº
252.089/20-0 em 09/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. “Estatuto Social da SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. Capítulo I Denominação, Sede, Objeto e Duração - Cláusula 1ª - A sociedade denomina-se SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. ("Sociedade"). Cláusula 2ª - A
sede social e centro administrativo é na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bairro Lapa, CEP 05038-090, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
sob o nº 06.347.409/0001-65, sendo o seu foro nesta Comarca, mantendo os estabelecimentos filiais descritos e caracterizados no Anexo A ao presente Estatuto
Social. Parágrafo Único: A Sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos mediante
decisão da Diretoria. Cláusula 3ª - A Sociedade tem por objeto: A) O comércio de produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e
acessórios); B) O comércio de produtos alimentícios industrializados; C) O comércio de produtos esportivos em geral (calçados, roupas, equipamentos e
acessórios), através de televendas e via de comércio eletrônico (internet); D) Importação e exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados,
roupas, equipamentos e acessórios); E) Prestação de serviços na reparação de objetos pessoais para a prática de esportes; F) Intermediação e negociação, como
estipulante, na venda de seguros massificados no varejo; G) O comércio atacadista de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos
e acessórios); H) O comércio de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias; I) Intermediação de operações de captura de cartão de crédito; J) O comércio de
suplementos alimentares para atletas via comércio eletrônico; K) A prestação de serviços para a personalização de vestuários e calçados em geral; L) Comércio
de suplementos alimentares para atletas; M) Comércio varejista de bandeiras, bandeirolas, estandartes e flâmulas de tecidos; N) Prestação de serviços de
organização logística de cargas por meio do transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo e fluvial, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual; O)
O comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; P) A participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista;
Q) Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; e R) Comércio varejista de artigos de
óptica. Parágrafo Primeiro: 1) A filial estabelecida na I) Rua Martins Gonçalves de Souza, 346 - Galpão 01, Bairro dos Pires, na cidade de Extrema, CEP 37640000, Estado de Minas Gerais tem por objeto social: A) O comércio de produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); B)
O comércio de produtos alimentícios industrializados; D) importação e exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos
e acessórios); G) O comércio atacadista e via comércio eletrônico (internet) de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamento e
acessórios); H) O comércio de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias; I) intermediação de operações de captura de cartão de crédito; e N) Prestação de
serviços de organização logística de cargas por meio do transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo e fluvial, no âmbito municipal, intermunicipal e
interestadual. 2) As filiais estabelecidas na: II) (CD/SP) - Estrada Municipal (JAR-010) Alberto Tofanin, Km 5,5, Edifício Andiroba, Galpão nº 01/02/03/10/11/12,
Bairro do Pinhal, CEP 13.2040-000, na cidade de Jarinu, estado de São Paulo; e III) (CD/SBNET) - Estrada Municipal (JAR-010) Alberto Tofanin, Km 5,5, Edifício
Andiroba, Galpão nº 04,05,06,07,08 e 09, Bairro do Pinhal, CEP 13.2040-000, na cidade de Jarinu, estado de São Paulo; têm por objeto social A) O comércio de
produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios; B) O comércio de produtos alimentícios industrializados; D) Importação e
exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); G) O comércio atacadista e via comércio eletrônico
(internet) de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); H) O comércio de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias;
e N) Prestação de serviços de organização logística de cargas por meio do transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo e fluvial, no âmbito municipal,
intermunicipal e interestadual. Parágrafo Segundo: A filial estabelecida na Rua Martins Gonçalves de Souza, nº 346, Galpão 1, Bloco B, Sala 2, Bairro dos Pires,
CEP 37640-000, Extrema-MG; tem por objeto social: A) O comércio de produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); C)
comércio de produtos esportivos em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios), através de televendas e via comércio eletrônico (internet); F)
Intermediação e negociação, como estipulante, na venda de seguros massificados no varejo; H) O comércio de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias; I)
Intermediação de operações de captura de cartão de crédito; J) O comércio de suplementos alimentares para atletas via comércio eletrônico; e N) Atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (exceto imobiliários). Parágrafo Terceiro: A filial estabelecida na I) Rua Comerciante Severino
Barbosa de Souza, 445, Bloco A, Bairro Ernani Sátiro, na cidade de João Pessoa, CEP 58.080.280, Estado da Paraíba, tem por objeto social: C) comércio de
produtos esportivos em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios), através de televendas e via de comércio eletrônico (internet); D) Importação e
exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); e G) O comércio atacadista de produtos esportivos e de
lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); Parágrafo Quarto: A filial estabelecida na Avenida das Américas, nº 900, loja 1679, âncora 01, GPA
Américas, Barra da Tijuca, CEP 22640-900, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tem por objeto social: A) O comércio de produtos esportivos,
de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); B) O comércio de produtos alimentícios industrializados; E) Prestação de serviços na reparação
de objetos pessoais para a prática de esportes; F) Intermediação e negociação, como estipulante, na venda de seguros massificados no varejo; H) O comércio
de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias; K) A prestação de serviços para a personalização de vestuários e calçados em geral; e L) Comércio de suplementos
alimentares para atletas. Parágrafo Quinto: A sede estabelecida na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bairro Lapa, CEP 05038, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, terá como atividade principal o Centro Administrativo da Empresa. Parágrafo Sexto: As filiais estabelecidas na: I) Rodovia BR 415, nº 6.191, Bairro
Fernando Gomes, CEP 45613-550, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia; II Rodovia Jorge Lacerda, nº 1.789, Doca 04, Bairro Espinheiros, CEP 88317-100, na
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina; IV) Avenida dos Estados, nº 1.825, Condomínio Araucária, Depósito nº 06, Bairro Anchieta, CEP 90200-001, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; têm por objeto social: A) O comércio de produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos
e acessórios); B) O comércio de produtos alimentícios industrializados; D) Importação e exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas,
equipamentos e acessórios); G) O comércio atacadista de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); H) O comércio
de artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias.; J) O comércio de suplementos alimentares para atletas via comércio eletrônico. Parágrafo Sétimo: As demais
filiais têm por objeto social: A) O comércio de produtos esportivos, de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); B) O comércio de
produtos alimentícios industrializados; C) O comércio de produtos esportivos em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios), através de televendas e
via de comércio eletrônico (internet); D) Importação e exportação de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); E)
Prestação de serviços na reparação de objetos pessoais para a prática de esportes; F) Intermediação e negociação, como estipulante, na venda de seguros
massificados no varejo; G) O comércio atacadista de produtos esportivos e de lazer em geral (calçados, roupas, equipamentos e acessórios); H) O comércio de
artigos de relojoaria, joalheria e bijuterias; I) Intermediação de operações de captura de cartão de crédito; J) O comércio de suplementos alimentares para atletas
via comércio eletrônico; K) A prestação de serviços para a personalização de vestuários e calçados em geral; L) Comércio de suplementos alimentares para
atletas; M) Comércio varejista de bandeiras, bandeirolas, estandartes e flâmulas de tecidos; N) Prestação de serviços de organização logística de cargas por meio
do transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo e fluvial, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, e O) O comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Cláusula 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e suas atividades tiveram início em 15 de junho
de 2014. Capítulo II - Capital Social. Cláusula 5ª - O capital social da Sociedade é de R$ 523.131.250,00 (quinhentos e vinte e três milhões, cento e trinta e um
mil, duzentos e cinquenta reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 523.131.250 (quinhentas e vinte e três milhões, cento e trinta e uma mil,
duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único: Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais de Acionistas. Capítulo III - Administração - Cláusula 6ª - A Sociedade é administrada pela Diretoria, na forma da lei e do presente Estatuto
Social, a qual será constituída por, no mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 06 (seis) Diretores, dos quais 1 (um) Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores, 1 (um) Diretor de Clientes e 1 (um) Diretor de Gente e Gestão, sendo permitida a cumulação de cargos. Parágrafo Primeiro: O mandato dos
membros da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus
sucessores. Parágrafo Segundo: Em caso de vacância de cargo de Diretor, definitiva ou temporária, caberá aos acionistas da Sociedade eleger o novo Diretor
ou designar o substituto, fixando, em ambas as hipóteses, o prazo de sua gestão, que não ultrapassará o do substituído. Parágrafo Terceiro: Os Diretores eleitos
serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, permanecendo no exercício de suas funções até a posse de seus respectivos
substitutos. Cláusula 7ª - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou
convenientes. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de
seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação e a orientação geral dos negócios estabelecida pelos acionistas.
Parágrafo Primeiro: Compete ainda à Diretoria: (i) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (ii) zelar pela observância das deliberações tomadas pela
Assembleia Geral; (iii) administrar e conduzir os negócios da Sociedade, observadas as diretrizes traçadas pelos acionistas, bem como exercer a representação
geral da Sociedade, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente; (iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que
poderão praticar e a duração observado que, no caso de procuração para fins de representação judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo
indeterminado; (v) autorizar a abertura e o encerramento de filiais no País ou no exterior; e (vi) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias,
observado o disposto neste Estatuto Social e na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores
e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Sociedade, competindo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: (i) supervisionar
e fazer cumprir o respeito pela missão, visão e pelos valores da Sociedade por todos os membros da administração; (ii) definir o representante da Sociedade em
relação a qualquer assunto relevante ou estratégico que, de alguma forma, afete a reputação ou a imagem da Sociedade e de suas subsidiárias, buscando
sempre o melhor interesse da Sociedade e de suas subsidiárias na condução destes assuntos, visando à preservação da reputação e dos direitos tangíveis e
intangíveis da Sociedade e de suas subsidiárias; responder aos acionistas em relação às atribuições acima descritas e intermediar as relações entre os acionistas,
investidores e a Sociedade; (iii) preparar o orçamento anual das verbas necessárias para o desempenho de suas funções e seu assessoramento, que será inserido
no orçamento anual da Sociedade; uma vez aprovado o referido orçamento, caberá ao Diretor Presidente alocá-lo da forma que julgar mais adequado para a
defesa dos interesses da Sociedade; e (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor Financeiro, incluindo, mas não se
limitando, as seguintes atribuições: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira, contábil,
fiscal e tributária da Sociedade; (ii) gerir as finanças da Sociedade; (iii) elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras da Sociedade, bem como o relatório anual da administração da Sociedade; (iv) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas
da Sociedade, o orçamento da Sociedade e acompanhar seus resultados; e (v) coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e
operações, incluindo financiamentos, sempre no interesse da Sociedade. Parágrafo Quarto: Adicionalmente às competências fixadas por Lei, regulamentação
específica ou por este Estatuto Social, as competências de cada Diretor poderão ser expandidas ou fixadas pelo Diretor Presidente e/ou pela Assembleia Geral.
Os demais Diretores terão as designações a eles conferidas pela Assembleia Geral. Cláusula 8ª - As reuniões da Diretoria serão convocadas por seu Diretor
Presidente. As convocações serão feitas por escrito e entregues pessoalmente ou enviadas por fax com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data da
reunião. Independentemente do acima disposto, em caso de emergência, qualquer Diretor poderá convocar uma reunião com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência. Cláusula 9ª - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Sociedade considerar-se-á obrigada quando representada: (i) por
quaisquer 2 diretores em conjunto; ou (ii) por 1 diretor em conjunto com 1 procurador; ou (iii) por 2 procuradores, quando assim for designado no respectivo
instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem. Parágrafo Primeiro: As procurações serão assinadas, em nome da
Sociedade, por 2 Diretores em conjunto, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, que poderão ser assinadas por 1 diretor e 1
procurador com poderes específicos. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou
administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 2 anos. Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá ainda ser representada por qualquer diretor
ou 1 procurador, ambos em qualquer caso devidamente mandatados a forma desta Cláusula, na prática dos seguintes atos: (i) assinatura de correspondência
que não crie obrigações para a Sociedade; (ii) representação da Sociedade em assembleias de acionistas de sociedades nas quais a Sociedade detenha
participação. Parágrafo Terceiro: Só será permitido o aval da Sociedade em operações de exclusivo interesse desta, mediante aprovação expressa da
Assembleia Geral, sendo expressamente vedado o uso de sua denominação em negócios ou favores para terceiros. Capítulo IV - Conselho Fiscal - Cláusula 10
- A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal terá as funções estabelecidas em lei. Cláusula
11 - O Conselho Fiscal terá caráter não permanente e será instalado quando assim solicitado pelos acionistas, na forma prevista em lei. Capítulo V - Assembleias
Gerais - Cláusula 12 - As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas anualmente nos 04 (quatro) meses seguintes ao final do exercício social. As Assembleias
Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que os interesses da Sociedade exigirem. Parágrafo Primeiro: As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias
ou Extraordinárias, serão convocadas por qualquer acionista e presididas pelo acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar, dentre os
presentes, o secretário. Parágrafo Segundo: As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão instaladas, em primeira e em segunda convocações, na
forma prevista em lei. Parágrafo Terceiro: As deliberações das Assembleias Gerais serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos. Capítulo VI - Exercício
Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos - Cláusula 13 - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Cláusula 14 - Ao final de cada
exercício social a Sociedade levantará o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas por lei. O lucro então verificado, após as deduções
legais, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por
cento) para distribuição aos acionistas como dividendos obrigatórios; c) o saldo remanescente ficará à disposição da Assembleia Geral que poderá, caso obtenha
aprovação suficiente, destinar parte ou a totalidade dos valores à reserva de lucros estatutária lucros denominada "Reserva Estatutária", que terá por fim reforçar
o capital de giro e financiar a manutenção, expansão e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Sociedade e/ou de suas controladas,
inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, podendo também ser utilizada para a posterior distribuição
de dividendos, a qual somada aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social subscrito da Sociedade. Uma vez atingido esse máximo, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a
aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na distribuição de dividendos. Parágrafo Primeiro: A Sociedade, por deliberação da
Diretoria, poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços. A Sociedade,
por deliberação da Diretoria, poderá, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último
balanço anual. A remuneração paga nos termos deste parágrafo poderá ser imputada ao dividendo obrigatório e os dividendos intermediários ou intercalares
não poderão exceder ao montante das reservas de capital da Sociedade. Parágrafo Segundo: Por proposta da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral,
poderá a Sociedade pagar ou creditar juros sobre o capital próprio aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a
legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro: Fica autorizada a aplicação de lucros ou reservas da Sociedade no resgate ou amortização de ações. Capítulo VII - Liquidação - Cláusula
15 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei ou por deliberação dos acionistas, competindo à Assembleia Geral determinar a forma de
liquidação e a nomeação do liquidante. Capítulo VIII - Disposições Finais - Cláusula 16 - A Sociedade observará os acordos de acionistas arquivados na sua
sede. Cláusula 17 - As controvérsias oriundas do presente Estatuto Social serão resolvidas no foro da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Cláusula 18 - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pelas disposições
legais pertinentes." Grupo SBF S.A. Pedro de Souza Zemel; José Luís Magalhães Salazar. Store Engenharia e Instalações Ltda. Pedro de Souza Zemel; José Luís
Magalhães Salazar. Advogado Responsável: Daniel de Miranda Facó - OAB/SP nº 198.027.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038550-54.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma
da Lei. FAZ SABER a(o) MARIA CRISTINA ABRAHÃO COCUZZA, CPF 010.786.348-07, que Pro Ensino Eireli Me,
CNPJ: 60.558.483/0001-76, ajuizou Ação de Cobrança, objetivando o recebimento de R$ 16.076,13 (Novembro/
2017), referente aos contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes em 20 de Janeiro
de 2015 e 20 de janeiro de 2016 que restou inadimplido. Estando a Requerida em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, a Requerida será considerada revel caso em que será nomeado Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de Julho de 2020.
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0006803-63.2018.8.26.0003 Classe: Assunto: Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata Requerente: Nova Era Ferro e Aço para Construção
Ltda Requerido: Seper’s Comercio de Materiais para Construção Ltda e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006803-63.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a EDMILSON SEVERINO PEREIRA, RG 21717998-8, CPF 113.122.348-90, que Nova Era Ferro e Aço para
Construção Ltda nos autos da Ação Monitória, objetivando que seja julgada procedente a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa SEPER’S COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Estando o réu em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
manifeste-se e requeira as provas cabíveis. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2020.
08 e 11/08
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LS Broadcast Participações S.A.
CNPJ nº 24.935.152/0001-44
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, esta Diretoria tem a honra de submeter à apreciação e ao exame de Vossas Senhorias
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à disposição para quaisquer informações e
esclarecimentos que se tornem necessários.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018 Passivo
2019
2018
2019
2018
Ativo circulante
8.070
6.515 64.634 46.480 Passivo circulante
6.043
4.583 21.222 14.967
Caixa e equivalentes de caixa
1.944
1.944
3.376
473 Fornecedores
1.524
831
Contas a receber de clientes
7.063
9.116 Salários e encargos a pagar
969
1.122
Impostos a recuperar
64
64
2.609
2.255 Impostos a recolher
3
292
293
Estoques
1
1 IR e contribuição social a pagar
2.722
3.062
Partes relacionadas a receber
27 51.014 34.123 Dividendos a pagar
6.026
4.583
8.900
7.544
Outros créditos
4
3
571
512 Outras contas a pagar
6.459
2.115
Dividendos a receber
6.058
4.477
- Outras contas a pagar a partes
Ativo não circulante
93.409 88.407 52.323 57.272
relacionadas
14
Depósitos judiciais
321
153
Arrendamento mercantil
356
IR e contribuição social diferidos
4.602
4.682
Passivo não circulante
3.884
3.884
2.706
1.112
Investimentos
93.409 88.407
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis 859
1.112
Imobilizado
8.924
7.961
Arrendamento mercantil
1.847
Intangível
- 38.476 44.476
3.884
3.884
Total do ativo
101.479 94.922 116.957 103.752 IR e contribuição social diferidos
Patrimônio líquido
91.552 86.455 93.029 87.673
Demonstração do Resultado dos exercícios ﬁndos em
Capital social
75.199 75.199 75.199 75.199
31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Adiantamento para futuro aumento
Controladora
Consolidado
de capital
696
696
696
696
2019
2018
2019
2018
1.300
966
1.300
966
Receita líquida de vendas
- 50.342 53.577 Reserva legal
14.357
9.594 14.357
9.594
Custo dos produtos vendidos
(43)
- (19.155) (23.309) Reserva de lucros
Lucro (Prejuízo) bruto
(43)
- 31.187 30.268 Patrimônio líquido atribuível aos
acionistas controladores
91.552 86.455 91.552 86.455
Despesas operacionais
Participação de não controladores
1.477
1.218
Resultado de participações
societárias
12.726 17.437
- Total do passivo e patrimônio
101.479 94.922 116.957 103.752
Despesas de vendas
- (1.074) (1.479) líquido
Gerais e administrativas
(5.998) (5.998) (16.952) (12.225) Lucro do exercício
6.685 11.593
7.023 12.128
Outras receitas e despesas, líquidas
(573)
(130) Lucro atribuível à acionistas
6.728 11.439 (18.599) (13.834) controladores
6.685 11.593
6.685 11.593
Lucro operacional
6.685 11.439 12.588 16.434 Lucro atribuível à acionistas
Resultado ﬁnanceiro, líquido
154
(377)
202
não controladores
338
535
Lucro antes do IR e da CS
6.685 11.593 12.211 16.636 Lucro líquido do exercício
6.685 11.593
7.023 12.128
0,15
IR e contribuição social
- (5.188) (4.508) Lucro (Prejuízo) básico por ação - R$ 0,09
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Total do Participação
Total do
Capital
Reserva Reserva
Lucros patrimônio
de não patrimônio
social AFAC
legal de lucros acumulados
líquido controladores
líquido
Saldos em 31/12/2017
75.199
696
386
1.334
77.615
810
78.425
Lucro do exercício
11.593
11.593
535
12.128
Constituição reserva legal
580
(580)
Constituição dividendos mínimos obrigatórios
(2.753)
(2.753)
(127)
(2.880)
Transferência para reserva lucros
8.260
(8.260)
Saldos em 31/12/2018
75.199
696
966
9.594
86.455
1.218
87.673
Lucro do exercício
6.685
6.685
338
7.023
Constituição reserva legal
334
(334)
Constituição dividendos mínimos obrigatórios
(1.588)
(1.588)
(79)
(1.667)
Transferência para reserva lucros
4.763
(4.763)
Saldos em 31/12/2019
75.199
696
1.300
14.357
91.552
1.477
93.029

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos exercícios ﬁndos
em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades
Controladora
Consolidado
operacionais:
2019
2018
2019
2018
Prejuízo/Lucro do exercício antes
do IR e da contribuição social
6.685 11.593 12.211 16.636
Ajustes
Depreciação e amortização
1.688
1.465
Baixa de imobilizado
3
21
Baixa de investimentos
2.739
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis (253)
385
Provisão para desvalorização dos ativos Provisão para perda de crédito esperadas (58)
44
Amortização valor justo
5.998
5.998
5.998
5.998
Equivalência patrimonial
(12.726) (17.437)
Impostos diferidos
232
52
Variações
Contas a receber de clientes
2.111
(1.455)
Tributos a recuperar
(64)
(354) (1.865)
Outros créditos
(1)
1
(59)
15
Partes relacionadas a receber
27
(27) (16.891) (18.039)
Depósitos judiciais
(168)
24
Fornecedores e outras obrigações
3
692
454
Obrigações sociais, trabalhistas
(153)
26
Outras contas a pagar de partes
relacionadas
14
Adiantamentos de clientes
(776)
Outras contas a pagar
4.344
(1.379)
Caixa proveniente das operações
IR e contribuição social pagos
- (5.448) (3.011)
Juros pagos
(232)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
2.803
3.663
(1.405)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Dividendos recebidos
145 (2.733)
Aquisição de ativo imobilizado
(203)
(345)
Arrendamentos pagos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de investimentos
145 (2.733)
(203)
(345)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos:
Dividendos pagos
(145)
(7)
(311)
(118)
Arrendamentos pagos
(246)
Caixa líquido proveniente das
atividades de ﬁnanciamentos
(145)
(7)
(557)
(118)
Redução de caixa e equivalentes
de caixa líquidos
63
2.903
(1.868)
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
1.944
1.881
473
2.341
Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁnal do exercício
1.944
1.944
3.376
473
Geração de caixa e equivalentes
de caixa
63
2.903
(1.868)
Wilson Roberto Angelico - Diretor
Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 748/2020
PROTOCOLO: 16.610.660-5
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos
diagnósticos.
INTERESSADO: HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
Abertura: 24/08/2020 às 13h30min
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ícone
LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº 748/2020) e licitacoes-e do Banco do Brasil,
licitações por instituição, SESP, ID 828813 do Banco do Brasil, SESP, 10/08/2020

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 19/02/2020, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade
dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração aprovaram, por
unanimidade de votos, a indicação do Sr. Tomoaki Ichimura, japonês, casado, nascido em 06/04/1989, Mestre em Ciências em Engenharia, portador do
passaporte nº TK6125426, expedido pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão, para o cargo de Diretor da Companhia, ficando ressalvado que a posse
no referido cargo encontra-se condicionada à obtenção de autorização emitida pela Coordenação-Geral de Imigração. A presente ata é publicada na forma
de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de
Administração: Kazuhiro Miyauchi, Tadaaki Kurakake, José Feres Kfuri Júnior, Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 167.629/20-7 de 20/05/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 31/03/2020, às 15h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença da totalidade
dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração decidiram, por
unanimidade reeleger os seguintes Membros para compor a Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº
10.306.388 SSP/SP e CPF/ME nº 035.364.118-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32,
Pinheiros, CEP 05421-010, designado “Diretor-Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1
SSP/SP e CPF/ME nº 105.600.108-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros,
CEP 05421-010, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP e CPF/ME
nº 239.801.778-82, domiciliado na cidade de São Paulo/SP na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretora
de Administração e Financeiro”; d) Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em comércio, RNE nº G342877-9 expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/ME nº
800.225.509-76, domiciliado na cidade de São Paulo/SP na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, designada “Diretor”;
e) Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U expedido pelo DELEMIG/SR/SP e CPF/ME nº 013.364.059-02, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010,
designado “Diretor”. Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio e
declararam para os fins de direito que não se encontram impedidos por lei. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas:
Mesa: Tomohiro Shiraki - Presidente; José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomohiro Shiraki, José Feres Kfuri Júnior,
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 167.470/20-6 de 28/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

MS Broadcast Participações S.A.
CNPJ nº 24.987.773/0001-71
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, esta Diretoria tem a honra de submeter à apreciação e ao exame de Vossas Senhorias
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à disposição para quaisquer informações e
esclarecimentos que se tornem necessários.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018 Passivo
2019
2018
2019
2018
Ativo circulante
6.072
1.499 39.384 33.393 Passivo circulante
2.420
2.286 11.236 12.079
Caixa e equivalentes de caixa
1.107
107
694
1.126 Fornecedores
811
629
Contas a receber de clientes
4.486
5.864 Salários e encargos a pagar
1.088
1.386
Impostos a recuperar
35
35
3.696
3.390 Impostos a recolher
3
247
208
Estoques
1
1 IR e contribuição social a pagar
1.434
667
Partes relacionadas
29 30.132 22.804 Outras contas a pagar a partes
Outros créditos
3
4
375
208
relacionadas
6
Dividendos a receber
4.927
1.324
- Dividendos a pagar
2.411
2.285
2.291
5.206
Ativo não circulante
74.712 77.746 49.020 53.714 Outras contas a pagar
1
5.216
3.983
Depósitos judiciais
365
254 Arrendamento mercantil
149
IR e contribuição social diferidos
6.279
7.064 Passivo não circulante
4.760
4.760
2.515
1.562
Investimentos
74.712 77.746
- Provisões para riscos trabalhistas e cíveis 1.608
1.562
Imobilizado
4.893
3.637 Arrendamento mercantil
907
Intangível
- 37.483 42.759
IR e contribuição social diferidos
4.760
4.760
Total do ativo
80.784 79.245 88.404 87.107
Patrimônio líquido
73.604 72.199 74.653 73.466
Demonstração do Resultado dos exercícios ﬁndos em
Capital social
45.315 45.315 45.315 45.315
31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Adiantamento para futuro aumento
Controladora
Consolidado
de capital
2.991
1.991
2.991
1.991
2019
2018
2019
2018
Reserva legal
507
480
507
480
Receita líquida de vendas
- 36.854 39.193
24.791 24.413 24.791 24.413
Custo dos produtos vendidos
(5)
- (16.796) (20.491) Reserva de lucros
Lucro (Prejuízo) bruto
(5)
- 20.058 18.702 Patrimônio líquido atribuível aos
acionistas
controladores
73.604
72.199
73.604
72.199
Despesas operacionais
Participação
de
não
controladores
PL
1.049
1.267
Despesas de vendas
(783)
(836)
Gerais e administrativas
(5.259) (5.226) (13.769) (10.029) Total do passivo e patrimônio
líquido
80.784 79.245 88.404 87.107
Equivalência patrimonial
5.795 11.081
531
5.889
823
6.418
Outras receitas e despesas, líquidas
(51)
(898)
(80) Lucro do exercício
536
5.804 (15.450) (10.945) Lucro atribuível a acionistas
controladores
531
5.889
531
5.889
Lucro operacional
531
5.804
4.608
7.757
Resultado ﬁnanceiro
85
(88)
116 Lucro atribuível a acionistas não
controladores
292
529
Lucro antes do IR e da CS
531
5.889
4.520
7.873
0,021
0,236
Imposto de renda e contribuição social
- (3.697) (1.455) Lucro básico por ação - R$
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Adiantamento
para futuro
Lucro
Total do Participação
Capital
aumento Reserva Reserva
(Prejuízos) patrimônio de acionistas
social
de capital
legal de lucros acumulados
líquido controladores Total
Saldos em 31/12/2017
44.743
1.991
186
20.217
67.137
862 67.999
Aumento de capital social
572
572
572
Lucro do exercício
5.889
5.889
529 6.418
Constituição da reserva legal
294
(294)
Constituição dividendos mínimos obrigatórios
(1.399)
(1.399)
(124) (1.523)
Transferência para reserva lucros
4.196
(4.196)
Saldos em 31/12/2018
45.315
1.991
480
24.413
72.199
1.267 73.466
Lucro do exercício
531
531
292
823
AFAC
1.000
1.000
- 1.000
Constituição da reserva legal
27
(27)
Constituição dividendos mínimos obrigatórios
(126)
(126)
(510) (636)
Transferência para reserva lucros
378
(378)
Saldos em 31/12/2019
45.315
2.991
507
24.791
73.604
1.049 74.653

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - NIRE Nº. 35.300.379.527 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de fevereiro de 2020, às 09h00, na sede da CIIS - Companhia de Investimentos em
Infraestrutura e Serviços (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 6, São
Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Eduardo de Toledo, como secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social de sua controlada direta Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações (“Toronto”). 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aumento do capital social de sua controlada direta
Toronto, no valor de R$7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais), a ser subscrito e integralizado por suas
acionistas, a Companhia e a J2L Participações Ltda. (“J2L”), nas proporções de suas participações acionárias, conforme termos e condições apresentados nesta reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos
os Conselheiros. São Paulo/SP, 11 de fevereiro de 2020. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e
Eduardo de Toledo, Secretário. Conselheiros: (1) Leonardo Couto Vianna; (2) Eduardo de Toledo; e (3) Waldo Edwin
Pérez Leskovar. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração nº. 04, às folha 23. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa, Eduardo de Toledo - Secretário. JUCESP nº 125.672/20-2 em 06.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos exercícios ﬁndos em
31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades
Controladora
Consolidado
operacionais:
2019
2018
2019
2018
Lucro do exercício antes do IR
e da contribuição social
531
5.889
4.520
7.873
Ajustes
Depreciação e amortização
755
1.028
Baixa de imobilizado
3
4
Provisões para riscos trabalhistas e cíveis 46
1.116
Provisão para perda de créditos
esperadas
(70)
21
Amortização valor justo
5.226
5.226
5.276
5.226
Ganhos (Perdas) de investimentos
(285)
(285)
Equivalência patrimonial
(5.795) (11.081)
Imposto diferido
(21)
Juros provisionados
28
Variações
Contas a receber de clientes
1.448
(767)
Tributos a recuperar
(35)
(306) (1.095)
Outros ativos
1
(1)
(167)
17
Partes relacionadas
35
(29) (7.328) (12.840)
Depósitos judiciais
(111)
(22)
Fornecedores e outras obrigações
3
221
(17)
Obrigações sociais, trabalhistas
(298)
80
Contingências
Outras contas a pagar
(1)
(571) 1.233
804
Caixa proveniente das operações
(887) 5.250
1.122
IR e contribuição social pagos
- (2.145) (1.171)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
(887) 3.105
(49)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Dividendos recebidos
336
Aquisição de ativo imobilizado
(896)
(41)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de investimentos
336
(896)
(41)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos:
Dividendos pagos
- (3.551)
(16)
Aumento de capital
572
572
Adiantamento para futuro aumento
capital
1.000
1.000
Outras movimentações de minoritário
Arrendamento pagos
(90)
Caixa líquido proveniente das
atividades de ﬁnanciamentos
1.000
572 (2.641)
556
Aumento (Redução) de caixa e
equivalentes de caixa líquidos
1.000
21
(432)
466
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
107
86
1.126
660
Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁnal do exercício
1.107
107
694
1.126
Geração de caixa e equivalentes
de caixa
1.000
21
(432)
466
Maury Eduardo de Carvalho Bastos - Diretor
Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 - NIRE Nº. 35.300.514.611 - COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 14.04.2020, às 13h15, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, 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 veriﬁca
das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de
que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento 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. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de fornecimento de energia adicional no mercado livre e a celebração de aditivos de contratos com terceiros. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após
debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) a contratação, pela Companhia, de fornecimento de energia elétrica adicional no mercado livre; (ii) a celebração do 1º aditivo ao Contrato CCRACT-VM-4600031342, entre a Companhia e a
ENEL Distribuição SP – Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., referente ao uso do sistema de distribuição de energia elétrica, para o período correspondente a abril/2020 – abril/2021; e (iii) a celebração do 1º aditivo ao Contrato CCRACT-VM-4600045874, entre a Companhia e a Grabber Sistemas de Segurança Ltda., referente ao
serviço de vigilância do Pátio Capão Redondo e Guido Caloi; conforme termos e condições apresentados nesta reunião, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10
da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 14.04.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR
S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada
pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02, às folhas 20 e 21. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 165.644/20-5 em 19.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital para conhecimento de terceiros. Processo 1025754-23.2020.8.26.0002. O Dr. Alexandre David Malfatti Juiz de Direito
da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo. Interdição - Lauriceia Barros
Bezerra da Silva Requerido: Sebastião Gomes Bezerra, Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CURATELA
de SEBASTIÃO GOMES BEZERRA, medida esta que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, cumulado com o art. 755
do CPC, afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, observando-se, ainda, o
disposto nos arts. 6º., 84 e 86, da mesma Lei. Nomeio curadora definitiva Lauricéia Barros Bezerra, considerando-o
compromissado independentemente da assinatura do termo. FICA RATIFICADA A LIMINAR. Qualquer ato de alienação de
bens deverá ser precedido de autorização judicial específica. Inscreva-se a presente sentença no Registro Civil, e publiquese tal como determinam os artigos 755, §3º., do NCPC e art. 9º., III, do CC, SERVINDO ESTA SENTENÇA COMO EDITAL
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003555-18.2020.8.26.0004. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a).Adriana Genin Fiore
Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JANUÁRIO FIGUEIREDO GOMES DOS SANTOS, CPF
076.394.898-57, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Unificada Paulista de Educação e Comunicação Supero Ec Ltda, visando o cumprimento da sentença
proferida nos autos nº 1015177-19.2016.8.26.0004 que declarou constituído, de pleno direito, o título executivo
judicial, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 41.220,05, devidamente atualizada até Junho de 2020, sob pena de
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Decorrido o prazo, 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 03 de julho de 2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1071199-98.2019.8.26.0002. O(A), MM Juiz(a) de
Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Dr(a) Claudia Carneiro Calbucci Renaux,
na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) corré Iraci Brito de Camargo, RG nº 35.914.095-6 e CPF/MF nº
246.983.278-06, que, o Condomínio Residencial Alfa, ajuizou-lhe uma AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS EDÍLICIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS objetivando a quantia de
R$ 3.358,28, ref. quotas condominiais vencidas e não pagas, conforme documentos anexos ao autos, e
pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a corré
em lugar ignorado, 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. SP 28 de julho de 2020
07 e 08/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020500-65.2017.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA PAULA DA CUNHA, Brasileira, RG 33786618-1, CPF 281.772.298-18, com
endereço à Rua Barão de Ladario, 919, Casa 08, Brás, CEP 03010-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colegio Amorim Ltda - Ermelino Matarazzo, alegando em síntese:
O Requerente firmou com a Requerida o competente contrato de prestação de serviço educacional, tendo como
beneficiária a jovem GABRIELLE INÊS CUNHA LEITE, para o 9º ano do Ensino Fundamental II, assinada em 28/01/
2014, comprometendo-se ao pagamento da anuidade escolar referente ao ano letivo de 2014 no valor total de R$
6.204,00 (seis mil, duzentos e quatro reais) serem pagos, respectivamente, em 12 (doze) parcelas mensais e fixas
no valor de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) cada uma, e com vencimento todo dia 15 (quinze) de cada
mês. Ocorre que a Requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas referente aos meses Março, Abril, Maio,
Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2014, que somadas perfazem a
quantia principal de R$ 5.170,00 (cinco mil, cento e setenta reais). 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
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, a ré 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 21 de julho de
2020.

CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032-Companhia Fechada
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 14.04.2020, às 11h30, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. Deliberações: Os Senhores Conselheiros, após debates
e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no inciso (v) do artigo
10 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da
Companhia, os Senhores: (1) Francisco Pierrini, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro eletricista, RG nº. 15398467 SSP/SP, CPF/MF nº. 079.221.388-22, ao cargo de Diretor Presidente; e (2)
Maurício Dimitrov, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, RG n°.
8.836.029-5 SSP/SP, CPF/MF n°. 008.189.968-89, ao cargo de Diretor sem designação especíﬁca; ambos com endereço
proﬁssional na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP, para o mandato de 02 anos, ou seja, até a
primeira RCA que vier a se realizar após a AGO do exercício de 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos
até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem
conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não
estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme
Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada
mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da
MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 14.04.2020. Assinaturas: Luís
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Conselheiros: (1) Luís Augusto
Valença de Oliveira; (2) Roberto Vollmer Labarthe; (3) Luciano José Porto Fernandes; (4) Igor de Castro Camillo; (5) Sérgio
Luiz Pereira de Macedo; e (6) Shinichi Ban. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro de Registro de
Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 02, às folhas 141 e 142. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente
da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital
ICP Brasil. JUCESP nº 166.929/20-7 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF Nº. 07.682.638/0001-07 - NIRE Nº. 35.300.326.032 - COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 14.04.2020, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, 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 veriﬁca das assinaturas constantes
e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação e Publicações Prévias: (i) Os avisos
de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas,
conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 e § 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2019, foram publicados no dia 17.03.2020, no DOESP, páginas 32 a 37 e no Jornal “O Dia SP”, páginas 9 a
10. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Igor de Castro Camillo, como secretário. 5. Leitura dos Documentos: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133
da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. Ordem do Dia:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2019; (iv) ﬁxar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos
do artigo 152 da LSA; (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; e (vi) ratiﬁcar a alteração do jornal de publicação legal da Companhia. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates, aprovaram: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA;
7.2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, publicados conforme o item “Convocação e Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores
Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 16.03.2020; 7.3. O orçamento de capital para o exercício de 2020, no valor de R$ 98.917.979,90 (noventa e oito milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos); 7.4. Considerando as Demonstrações Financeiras referente ao
exercício social encerrado em 31.12.2019, a destinação dos resultados da Companhia, nos seguintes termos: Que o
“Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019, no montante de
R$ 197.281.750,24 (cento e noventa e sete milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), tenha a seguinte destinação: (a) Distribuição de dividendos intermediários, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 139.916.406,16 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), correspondentes a R$ 0,93522544639 por ação,
à conta da totalidade dos lucros apurados no período de 1º.01.2019 a 30.09.2019, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28.10.2019 e pagos em 29.10.2019, ad referendum desta Assembleia; (b) Destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31.12.2018, nos termos dos
artigos 10, alínea (viii) e 17, § segundo, do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R$ 10.333.548,73 (dez
milhões, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), correspondentes
a R$ 0,06907122609 por ação, tanto ordinárias quanto preferenciais. Os juros sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019, conforme aprovado pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 16.12.2019, ad referendum desta Assembleia e pagos em
18.12.2019; (c) Distribuição de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia de
2019, no montante de R$ 47.031.795,35 (quarenta e sete milhões, trinta e um mil, setecentos e noventa e cinco
reais e trinta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,31436865060 por ação, os quais serão pagos até
27.04.2020, conforme base acionária da presente data; e (d) Após as destinações acima, não restou saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia. 7.5. A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Companhia de até R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), incluindo honorários, eventuais gratiﬁcações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação
do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos
encargos sociais de FGTS que forem devidos, ﬁcando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a ﬁxação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer
natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será
destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; 7.6. A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme
facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 23 do Estatuto Social; e 7.7. A ratiﬁcação da alteração do jornal de
publicação legal da Companhia, que, face a descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI
Diário Comércio Indústria & Serviços – SP (“DCI–SP”) a partir de 23.09.2019, passou a ser realizada no Jornal O Dia,
na forma da lei. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a
presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante
a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 14.04.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) MITSUI
& CO., Ltd., pelo Sr. Shinichi Ban. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro de Registros de
Atas das Assembleias Gerais nº. 05, às folhas 91 a 93. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP
Brasil. JUCESP nº 166.928/20-3 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO N° 1005251-14.2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2a Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima
Pereira, na forma da Lei. etc. FAZ SABER a(o) NATALIE OMIZZOLO, Brasileira, Divorciada, Economista,
RG 37.059.471-x, CPF 936.111.700-97, requerida por Vital Brasil Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. procedeu-se a penhora sobre a parte Ideal (50%) dos direitos pertencentes a executada sobre o
Conjunto n° 1404, localizado no 14° pavimento do Bloco 01, integrante do empreendimento imobiliário
denominado Vital Brasil Business Tower, situado na Av. Vital Brasil, n° 305, fundos com a rua M.M.D.C, no
13° Subdistrito-Butantã, objeto da matrícula 236.856 do 18° CRI/SP, do qual foi nomeada depositária. Estando
DH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDÀXLU
após os 20 dias supra, oferecer impugnação, sob pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como
YHUGDGHLURVRVIDWRV $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2020.
B 07 e 08/08
Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1071789-09.2018.8.26.0100. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz
de Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Elaini Pereira Bispo da Luz,
CPF nº 756.120.461-20, que Valmir Mesquita de Oliveira, ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, tendo
como corréus João Luiz Ananias e Elaini Pereira Bispo da Luz, objetivando condenar os réus a ressarcirem
ao autor o valor de R$ 6.000,00 (set/2018), corrigidos monetariamente, transferidos sob dolo; ao pagamento
de 50 salários mínimos, a título de indenização; bem como a custas honorários e demais cominações. Sendo
GHIHULGDDWXWHODFDXWHODUUHTXHULGDHGHWHUPLQDGRRDUUHVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVGH(ODLQL3HUHLUD%LVSRGD/X]
CPF nº 756.120.461-20, até o limite de R$ 3.800,00, e de João Luiz Ananias, CPF nº 138.677.108-21, até o
limite de R$2.200,00. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
GLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHVRESHQDGHVHUFRQVLGHUDGDUHYHOHSUHVXPLUVHmRYHUGDGHLUDVDV
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia
DUW,9 6HUiRSUHVHQWHSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR6mR3DXORGHMXOKRGH B 07 e 08/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004866-40.2019.8.26.0011 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DORIVAL SANCHES,
Brasileiro, CPF 229.331.158-91, com endereço à Rua Uruguai, 390, ap 21, Balneario Guaruja,
CEP 11442-020, Guaruja - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., para a cobrança de fatura de
energia elétrica, no valor de R$10.734,42. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
SUD]RGHGLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mR
VHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
B 07 e 08/08
nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005749-79.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CASA DE CARNES WMS LTDA ME, CNPJ 67.707.174/0001-60, que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
SÃO PAULO S/A. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
DETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOª
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 28.739,57, devidamente atualizada até março/2020, sob pena de multa
DEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMª
OªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIO ªINICIA SEªOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAª
OUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOª
B 07 e 08/08
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de maio de 2020.
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Motos

Nova Street Triple RS chega ao
Brasil

A Triumph lançou no Brasil a nova Street Triple RS. Leve, rápida, divertida, ágil e
elegante - a roadster é um modelo revolucionário desde o seu lançamento, em 2007, com
estilo diferenciado e omotor triplo de 765 cc.
A moto virou referência em sua categoria
graças à combinação do visual agressivo, da
facilidade de pilotagem, do manuseio leve e
intuitivo, do desempenho emocionante e, ainda, da sua trilha sonora exclusiva.
A nova Triumph Street Triple RS chegou
às Concessionárias brasileiras pelo preço de
R$ 54.990, disponível em duas cores: Silver
Ice (prata) e Matt Jet Black (preta). A moto
também estará disponível pelo financiamento do Triumph Smart, com entrada de R$
31.307, 23 parcelas fixas de R$ 765 e uma
parcela residual final de R$ 12.369,56.
O novo modelo chega ao Brasil e demais
mercados do mundo embalado pelo sucesso
do seu motor triplo de 765 cc na categoria
Moto2, desde o início do ano passado. O
motor de competição, embora com alterações
tecnológicas, é derivado diretamente desta
versão disponível para o público.
Em 2017, a Street Triple teve seu renomado motor triplo de 675 cc totalmente aperfeiçoado, evoluindo para o emocionante propulsor de 765 cc, que, novamente, redefiniu a
categoria. Com ele e muitas outras inovações
tecnológicas, a Street Triple RS tornou-se a
motocicleta mais leve da categoria, com tecnologia de ponta, chassi de alta especificação e excepcional padrão de acabamento e
detalhamento. Neste modelo que chega agora ao Brasil, a marca deu um novo passo à
frente.
O motor de 765 cc da nova Street Triple
RS ganhou um aumento significativo no seu
torque, que agora ficou 9% maior na faixa
intermediária de rotações, atingindo um pico
de 79 Nm (a 9.350 rpm). Um novo escapamento suaviza a curva de torque do motor
para obter um torque utilizável desde o início
até as faixas de rotações mais elevadas. A
curva de potência também aumentou 9% na
faixa intermediária, chegando a 123 cv (a
11.750 rpm). As atualizações do motor incluem um novo escape otimizado para mais desempenho intermediário e nova usinagem, de
maior precisão no eixo da manivela, embreagem e balanceiro, o que reduz a inércia e di-

minui a massa do motor. O acelerador agora
também é ainda mais responsivo, como resultado de uma redução de 7% na inércia
rotacional, que, combinada com o aumento
do torque em todas as faixas de rotações,
proporciona uma melhoria notável no desempenho.
A caixa de câmbio suave e refinada da
nova Street Triple RS possui relações de
transmissão com a 1ª e a 2ª marchas mais
baixas, proporcionando desempenho excepcional de aceleração e de troca de marchas.
A usinagem de alta precisão também permite a remoção das engrenagens anti-folga, reduzindo a massa e adicionando mais refinamento. Além disso, a Street Triple RS mantém seu sistema de embreagem auxiliar de
alta especificação, para uma sensação realmente leve, reduzindo o esforço do manete a
embreagem e melhorando o conforto e o controle do piloto.
Visual agressivo
Além dos aperfeiçoamentos no seu motor, a nova Street Triple RS também ganhou
um novo visual, muito mais agressivo. Os faróis de LED, por exemplo, foram completamente renovados, ficando mais bonitos e eficientes. Eles ficaram mais brancos e brilhantes, tornando-se muito mais visíveis. Os Faróis de Rodagem Diurna apresentam um design totalmente novo e ainda mais distinto, o
que também aumenta a visibilidade e a segurança da motocicleta. A nova Street Triple
RS agora possui uma carenagem completamente nova, que é mais angular, mais esportiva e com linhas muito mais limpas. A nova
tela e a entrada de ar agora são mais pronunciadas, combinando com o design dos novos
faróis. Os painéis laterais, a rabeta e o protetor inferior, entre outros itens, são totalmente
novos e mais modernos.
O silenciador também foi remodelado
para o modelo 2020, para ser mais esportivo
e compacto, com um belo finalizador de fibra
de carbono com o emblema Triumph. Além
disso, há detalhes aprimorados em toda a
motocicleta, como seus novos espelhos mais
contemporâneos, a nova braçadeira do guidão e acabamentos mais harmonizados, incluindo o suporte do apoio para os pés do
garupa e protetores de calcanhar de metal
acetinado E, por ser o modelo top da linha, a

Street Triple RS tem o nível mais alto de acabamento de todos as Street Triples. Ela conta, por exemplo, com um novo quadro principal em prata de titânio, combinando com o
acabamento usado nos modelos Speed Triple.
Tecnologia ainda melhor
A nova Street Triple RS vem equipada
com um nível de tecnologia muito mais elevado. O sistema TFT, por exemplo, agora
possui funcionalidade aprimorada com o software do sistema de conectividade My
Triumph, instalado e ativado, pronto para ser
usado com o módulo Bluetooth (opcional).
Isso permite a interação com a câmera GoPro, com a navegação passo a passo e também a operação do telefone e escolha de
músicas por meio dos botões ergonomicamente otimizados e exibidos na tela TFT. O
TFT também possui novos esquemas gráficos de segunda geração, em quatro diferentes estilos, e quatro cores diferentes. O ângulo da tela TFT pode ser ajustado para uma
ótima visibilidade, de acordo com a altura do
piloto.
O mais recente Auxílio de Troca de
Marchas da Triumph, quickshifter para cima

e para baixo, também foi adicionado como
padrão à nova Street Triple RS, tornando a
motocicleta muito mais capaz, principalmente na pista. Isso permite trocas de marchas
confortáveis e suaves, mantendo a posição
do acelerador, o que reduz a fadiga do piloto.
Os cinco modos de pilotagem aprimorados (“Estrada”, “Chuva”, “Esporte”, “Pista”
e “Piloto”) foram otimizados para se adequar
ao nível mais alto de desempenho da moto,
para o máximo controle do piloto. Esses modos ajustam a resposta do acelerador, às configurações dos freios ABS e do controle de
tração e podem ser facilmente selecionados
durante a condução. O modo “Chuva”, por
exemplo, restringe a potência a 100 cv para
maior segurança e controle. Complementando a nova tecnologia, a Street Triple RS mantém seu nível extremamente alto de especificação padrão, incluindo o sistema Ride by
Wire, freios ABS ajustáveis e controle de tração comutável.
Máxima agilidade
Sendo a motocicleta mais leve de sua
classe, a nova Street Triple RS tem uma relação peso/potência incrível, tornando-a uma

moto muito ágil, emocionante e acessível para
todos os pilotos. Ela também possui as rodas
mais leves da categoria, contribuindo para a
sua agilidade e um manuseio preciso e engajado. O icônico braço oscilante com abertura
superior oferece rigidez torcional e flexibilidade lateral, o que maximiza a estabilidade
em velocidades mais altas, enquanto sua posição otimizada de pivô fornece resistência
natural à compressão da RSU sob forte aceleração. Juntos, eles permitem saídas em curvas fechadas e o comportamento preciso do
chassi.
A suspensão vem com uma especificação extremamente alta na nova moto,
com grandes garfos dianteiros de pistão
Showa de 41 mm totalmente ajustáveis,
com curso de 115 mm, e unidade de suspensão traseira com monochoque com reservatório piggyback Öhlins STX40, totalmente ajustável, com curso de roda traseira de 131 mm. Para um poder de parada
incrível, a Street Triple RS apresenta pinças dianteiras monobloco radiais de quatro
pistões Brembo M50, de alta especificação, e uma alavanca de freio ajustável
Brembo, além de uma pinça traseira deslizante também da marca Brembo.
Os pneus são os Diablo Supercorsa SP
v3 de alto desempenho e última geração da
Pirelli, oferecendo desempenho excelente de
aderência e estabilidade em pistas de competição e também em trechos urbanos. E, finalmente, para uma ergonomia de garupa mais
confortável, o assento traseiro agora é mais
alto do que a geração anterior, proporcionando melhor espaço para as pernas.
Para personalizar a nova Street Triple RS,
a Triumph possui uma gama de mais de 60
acessórios genuínos, incluindo novos indicadores LED de primeira classe, uma nova tela
e novos espelhos e reservatórios usinados.
Há também o novo módulo Bluetooth, para
acesso através dos instrumentos TFT à operação de telefone e música, navegação passo a passo e operação da câmera GoPro.
Além disso, há uma nova linha de bolsas elegantes e resistentes à água, com montagem
de liberação rápida, incluindo uma bolsa para
tanque e uma bolsa traseira. Para maior conforto, existem manoplas aquecidas com várias configurações.

Nacionais

Mitsubishi Eclipse Cross ganha
as séries Sport e Outdoor

A Mitsubishi Motors do Brasil apresenta
duas séries especiais para a sua linha de
SUVs compactos: Eclipse Cross Sport e
Eclipse Cross Outdoor. A primeira reforça
ainda mais o aspecto esportivo e arrojado do
modelo, enquanto a segunda tem um apelo
mais voltado para o fora de estrada.
Produzidas sobre a configuração topo de
linha da gama, HPE-S S-AWC, ambas as
versões oferecem elementos exclusivos de
design e chegam hoje à rede de concessionárias da marca japonesa em todo o país com
preços de R$ 170.990 para o Eclipse Cross
Sport, e R$ 171.990 para o Eclipse Cross
Outdoor.
Eclipse Cross Sport
Limitada a apenas 200 unidades, a série
especial Eclipse Cross Sport ressalta a veia
esportiva do modelo. Seu design recebeu elementos estéticos que imprimem dinamismo e
entregam sofisticação, além de deixarem o
visual do SUV ainda mais arrojado.
A dianteira do Eclipse Cross Sport troca
o acabamento cromado do restante da gama
por peças pintadas em preto brilhante, que
realçam a sua predileção pelo asfalto. Já a
grade frontal e detalhes do para-choques trazem acabamento tipo carbono, enquanto a
parte inferior da peça exibe um spoiler com a
moldura central em prata. Para arrematar o
estilo, o capô traz dois imponentes extratores.
A temática esportiva segue pelas laterais,
com as rodas de liga leve de 18 polegadas em
preto brilhante e calçadas com pneus 225/55.
O conjunto deixa à mostra as pinças de freio,
que no Eclipse Cross Sport são pintadas de
vermelho. O tempero esportivo é complementado pelas molduras das caixas de roda pinta-

das na mesma cor da carroceria.
Atrás, destacam-se o aerofólio e o skid
plate pintados em preto brilhante. Outro detalhe marcante são as lanternas com bordas
escuras tipo fumê que percorrem toda a tampa, dividindo o vidro traseiro. A barra central
traz acabamento tipo carbono, e o toque final
fica com as peças em prata fosco que simulam ponteiras nas extremidades do para-choque.
Eclipse Cross Outdoor
Tal como manda a tradição do nome
Outdoor, o Eclipse Cross nesta versão traz o
visual aventureiro realçado por molduras em
preto fosco que cobrem para-choques, laterais e caixas de rodas. Mas não é só: o design foi cuidadosamente refinado com itens
que transmitem exclusividade, caso dos dois
ganchos na parte inferior do para-choques,
que variam de cor conforme as pinturas disponíveis para a carroceria – são azuis no
Vermelho Diamond, e verdes no Cinza Titanium e no Prata Sterling.
Nas laterais, a série com estética off-road
carrega adesivos nestas mesmas cores com
o sobrenome Outdoor e a inscrição 4x4, e as
rodas de liga leve de 18 polegadas pintadas
em preto brilhante calçam pneus AT de perfil
mais alto (235/60), próprios para o 4x4. Atraseira traz ainda o aerofólio e uma faixa na
parte superior da tampa pintados em preto
fosco.
Multimídia e interior impecáveis
Um dos destaques da cabine dos novos
Eclipse Cross Sport e Outdoor é a central
multimídia premium da marca JBL. O sistema adiciona ao painel uma tela capacitiva de
7 polegadas com respostas rápidas, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que

permite acessar aplicativos como Spotify e
Waze. O dispositivo também oferece as tecnologias Android Auto e Apple Car Play, para
conectividade com smartphones.
O interior das séries especiais Sport e
Outdoor do Eclipse Cross é bastante sofisticado e traz peças na cor Silver Metallic, além
de painéis macios ao toque. As partes com
acabamento em Black Piano deixam o ambiente ainda mais requintado. Todos os comandos ficam integrados a um cockpit dinâmico
e ergonômico, que realça o prazer e conforto
ao dirigir.
Os bancos dianteiros contam com design
esportivo, espuma de dupla densidade com
retenções laterais e uma linha central que deixa o corpo em posição perfeita para a condução, sem cansar no trânsito das grandes cidades e muito confortável em viagens longas.
Os bancos traseiros são reclináveis e
deslizantes, com oito níveis de inclinação do
encosto (16º a 32º) e deslizamento de até
200 mm, ampliando o espaço interno e o
conforto de quem viaja no banco de trás.
Este recurso prático e funcional pode ser
usado também para ganhar espaço extra no
porta-malas, que oferece 561 litros de capacidade volumétrica, podendo chegar a
1.285 litros de volume.
Para a comodidade dos ocupantes, as
séries especiais Sport e Outdoor oferecem
tecnologias como o sistema Keyless para
abertura das portas pelos botões nas maçanetas, botão Start/Stop para acionamento do
motor, espelho retrovisor interno eletrocrômico, câmera de ré e o Head-Up Display,
tecnologia que projeta informações importantes sobre o funcionamento do veículo bem
aos olhos do motorista, evitando distrações.
O ar-condicionado é digital, automático
e de duas zonas, permitindo a seleção de
temperatura para cada lado do veículo.
O volante reúne os comandos de voz, áudio e telefone, além dos botões do Speed
Limiter e do Piloto Automático Adaptativo. A direção, por sua vez, conta com assistência elétrica e ajustes de altura e profundidade na coluna, e o quadro de instrumentos traz uma tela de LCD de alto contraste ao centro.
Motor de última geração
Toda linha Eclipse Cross conta com o
moderno motor MIVEC Turbo 1.5L de dupla injeção, 165 cv de potência e 25,5 kgf.m
de torque. Desenvolvido sobre o conceito
de downsizing, o propulsor entrega o torque
máximo em baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, menor consumo de combustível e um
rodar agradável.
O powertrain é combinado à transmissão CVT de oito velocidades, com sistema
INVECS III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Há Paddle-Shifters

na coluna de direção que permitem trocas
manuais de marcha. E as séries limitadas
Sport e Outdoor oferecem a tração integral
nas quatro rodas (4x4).
As séries especiais do Eclipse Cross
contam com um pacote de equipamentos extremamente completo. A segurança, por
exemplo, inclui o TPMS (sensor de pressão
dos pneus), os sensores de chuva e de luz,
sistemas de freios ABS, BAS, BOS, HSA
(assistente de partida em rampa), controles
de tração e estabilidade (ASC + ATC), câmera de ré, sistema Full Airbags, DRL em
LED nos faróis e luzes de neblina.
A lista segue farta na parte de conforto
e comodidade, com bancos forrados em couro com aquecimento nos assentos dianteiros e regulagem elétrica para o motorista,
chave presencial, freio de estacionamento
eletrônico, retrovisores externos retráteis,
entre outros.
As séries especiais Outdoor e Sport também oferecem o pacote de tecnologia MiTEC com diversos sistemas inteligentes de
segurança ativa e passiva. São eles o FCM,
ACC, LDW, BSW + RCTA e AHB + UMS,
além de sensores de obstáculos dianteiros e
traseiros.
Tração 4WD e modos de condução
Ambos os modelos trazem o exclusivo
Super All-Wheel Control (S-AWC), um sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD, que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de piso. Com um acoplamento eletromagnético, o sistema controla
automaticamente a distribuição de torque
entre os eixos dianteiro e traseiro.
O motorista pode optar por três modos
de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL,
dependendo das condições de cada tipo de
terreno, visando melhorar a precisão na condução e estabilidade, sobretudo em vias escorregadias.
A grande área envidraçada aliada à posição mais elevada dos bancos proporciona
excelente visibilidade e ganhos no espaço interno. O vidro bipartido na traseira amplia e
melhora a visibilidade, além do design funcional que aumenta o espaço para as bagagens no porta-malas.
O Eclipse Cross oferece ainda um excelente raio de giro, com apenas 5,3 metros, o
que facilita (e muito) as manobras em estacionamentos e lugares com pouco espaço.
As séries especiais Eclipse Cross já estão disponíveis nas concessionárias da Mitsubishi Motors de todo o país. São três cores
para o Outdoor – Vermelho Diamond, Cinza
Titanium e Prata Sterling – e três para o Sport,
que troca o Prata Sterling pelo Preto Pearl.
Para a tranquilidade dos proprietários, o
toda a linha Eclipse Cross oferece três anos
de garantia sem limite de quilometragem,
além da MitRevisão com preços fixos.
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Nissan Frontier
Attack mais
colorida

A versão Attack, a mais vendida da linha
da Nissan Frontier este ano, ampliou as opções de cores para os clientes. Com a introdução do azul marinho (azul Cayman) e do
Cinza (cinza Grafite), a Nissan Frontier Attack passa a contar com cinco tonalidades
para escolha. Além das novidades, também
estão na paleta de cores o branco (branco
Aspen), preto (preto Premium) e vermelho
(vermelho Alert).
A adição das novas cores atende a pedidos dos consumidores da linha Frontier, que
aprovaram o visual diferenciado da Attack,
um nome tradicional do utilitário da Nissan.
A Nissan Frontier vem crescendo sua participação de mercado em todas as regiões do
país e no total do mercado.
O crescimento demonstra que os brasileiros estão confirmando as qualidades da picape que já tem seu nome marcado entre os
consumidores brasileiros há anos. O motor
2.3 turbodiesel, com uma ou duas turbinas
(de 160 cv e 190 cv, respectivamente) tem
força para passar por qualquer desafio. A
Nissan Frontier tem ainda excelente capacidade para o fora de estrada, com destaque
para o chassi reforçado e a boa altura do solo.
Para o rodar, seja no asfalto seja em estradas irregulares, a suspensão Multilink oferece o melhor conforto da categoria (é única
também entre os concorrentes) e uma alta
resistência e capacidade para carga.
A linha ainda tem muita tecnologia, com
equipamentos inéditos no segmento, como a
câmera com Visão 360 e o Teto Solar. Ambos ampliam a segurança e conforto. A Nissan Frontier ainda tem o menor custo de
manutenção da categoria para as revisões até
60 mil km), garantido pelo Compromisso Nissan.
E com o programa de recompra Replay,
que garante ao final do financiamento um
mínimo de 80% do valor da picape na tabela
FIPE, o valor da picape no mercado fica ainda melhor.
Página eletrônica reformulada
Outra novidade da Frontier é a página
eletrônica da picape dentro do site corporativo da Nissan. O conteúdo está mais completo, com imagens em 3D e navegação ainda
mais amigável. Agora é possível comparar
as características técnicas e acabamentos das
quatro versões da linha com os principais
modelos concorrentes e assistir vídeos que
destacam as qualidades do produto. Todos
os prêmios conquistados pela picape também
estão destacados.

