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População do Brasil passa de 211,7
milhões de habitantes, estima IBGE
Em julho, 4,4 milhões de lares
sobreviveram só com auxílio emergencial
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Prevalência da covid-19 é
de 11% na capital paulista
França espera
Dólar cai e fecha em
vacinas contra
covid-19 no
R$ 5,58 em dia de correção
fim do ano
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OMS:
reabertura de
escolas é
“momento
complicado”
para Europa
A Europa está entrando
em um “momento complicado” com o novo ano letivo e,
embora as salas de aula não
tenham desempenhado um
papel importante na disseminação do novo coronavírus,
há evidências crescentes de
jovens infectando outras
pessoas em aglomerações
sociais, disse a Organização
Mundial da Saúde (OMS) na
quinta-feira (27).
Pessoas mais velhas têm de
se proteger com a vacina contra a gripe conforme o inverno
se aproxima no Hemisfério
Norte, uma temporada de mortalidade mais alta, disse o diretor regional para a Europa da
OMS, Hans Kluge, em entrevista à imprensa.
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Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,57
Venda:
5,57
Turismo
Compra: 5,54
Venda:
5,88

EURO
Compra: 6,58
Venda:
6,58

de superar os R$ 5,61 na máxima da sessão, por volta das
12h30, o dólar caiu durante a tarde e chegou a atingir R$ 5,55 na
mínima do dia, por volta das 15h.
Num dia de poucas notícias
econômicas no Brasil, as negociações foram dominadas pelo
mercado internacional. Nos Estados Unidos, o presidente do
Federal Reserve (Fed), Jerome

Córrego do Feijão, localizada em
Brumadinho (MG)”, informou na
quinta-feira, (27) a AdvocaciaGeral da União (AGU), autora do
pedido em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria
Pública.
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Confiança da indústria
avança 8,9 pontos,
revela pesquisa da FGV
O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), cresceu
8,9 pontos na passagem de julho para agosto. Essa foi a quarta alta consecutiva, mostrando
uma trajetória de recuperação
consistente da confiança do
empresariado industrial brasi-

leiro depois da queda observada no início da pandemia de
covid-19, em março.
Com o resultado, o indicador atingiu 98,7 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos, e recuperou 93,8% dos
43,2 pontos perdidos em março e abril.
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HC da USP recebe 5 robôs de
telepresença para atender
pacientes com COVID-19
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) recebeu
cinco robôs que permitirão aos

médicos da unidade fazer atendimento aos pacientes com COVID19, mesmo a distância, usando recursos de telepresença. Página 2

Luciano Zangirolami volta às pistas neste
final de semana com a GT Sprint Race
Após iniciar a temporada
de 2020 no Paraná, a GT Sprint
Race voltas às pistas no próximo final de semana em Velo
Città, e Luciano Zangirolami
(Avor Energias Renováveis,
Biocell e Meet Portugal
Tours), que foi quinto colocado na primeira corrida em
Cascavel e conquistou o terceiro lugar no pódio na segunda disputa, fala sobre suas expectativas para a segunda eta-

pa da temporada.
“A expectativa é muito alta.
O carro se comportou muito
bem na última corrida que realizamos em Cascavel, além disso nos adaptamos rapidamente
a este novo modelo da GT
Sprint Race.”
“Eu conheço bem traçado de
Velo Città. Na temporada de
2019 eu ganhei a corrida da categoria GT, então tenho boas
lembranças de Mogi Guaçu. O

meu objetivo é a vitória, mas
sabemos da qualidade do grid,
então a tarefa não será nada fácil. Vamos trabalhar para alcançar o melhor resultado”, concluiu Zangirolami.
O piloto do carro #19 é o
quarto colocado na classificação geral da GT Sprint Race
com 30 pontos conquistados.
A liderança da temporada é dos
irmãos Sperafico que somam
41 pontos.

Kartismo: Alexandre Albino
vence e lidera turno da F-4 Akasp

27º C
12º C

Noite

A Justiça Estadual de Minas
Gerais recebeu pedido para bloquear de imediato R$ 26,6 bilhões da mineradora Vale pelos
“danos socioeconômicos causados no estado devido ao rompimento das barragens da Mina

Esporte
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Sexta: Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu
limpo.

Num dia de boas notícias no
exterior, o dólar caiu num movimento de correção. O dólar comercial encerrou na quinta-feira
(27) vendido a R$ 5,58, com recuo de R$ 0,034 (-0,6%). Na
quarta-feira, (26), a moeda norte-americana tinha fechado no
maior valor em três meses.
Como nos últimos dias, a
cotação oscilou bastante. Depois

Powell, apresentou uma nova estratégia agressiva para diminuir
o desemprego na maior economia do planeta e conduzir a inflação a níveis mais saudáveis.
De acordo com a nova abordagem, o Fed, Banco Central norte-americano, buscará atingir
uma inflação média de 2%, compensando períodos abaixo de 2%
com uma inflação mais alta “por
algum tempo”, e garantir que o
emprego não fique aquém de seu
nível máximo. Esperanças em
relação à aprovação pelo governo dos Estados Unidos de um
teste rápido mais barato e portátil para a covid-19 também animaram os mercados externos.
Na bolsa de valores, o dia foi
marcado por oscilações. O índice Ibovespa, da B3, a bolsa de
valores brasileira, encerrou esta
quinta aos 100.624 pontos, estável em relação a ontem, quando tinha fechado em 100.627
pontos. Ao longo do dia, o indicador alternou altas e baixas, até
fechar praticamente sem variação. (Agência Brasil)

(46.289.333), Minas Gerais
(21.292.666) e Rio de Janeiro
(17.366.189).
O Distrito Federal conta
com uma população de
3.055.149 habitantes. Roraima
é o estado com a menor estimativa populacional (631.181).
A tabela completa, por estado, pode ser conferida no Diário Oficial da União. (Agência
Brasil)

Ação pede bloqueio imediato
de R$ 26 bilhões da
mineradora Vale

Foto/ Luciano Santos SiGCom

Vacinas para o novo coronavírus podem estar disponíveis na França entre o final de
2020 e o início de 2021, disse
o ministro da Saúde, Olivier
Veran, em entrevista coletiva
concedida na quinta-feira (27)
sobre a pandemia.
O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse também na quinta-feira, que o governo do país tem de se mover rapidamente para conter
uma nova onda de covid-19.
Ele afirmou que houve um salto no patamar de reprodução
do vírus, com as infecções
aumentando na região de Paris e entre os jovens. Página 3
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ou início
de 2021

A população estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas. Em
2019, a população estimada era
de 210.147.125 pessoas. Portanto, de acordo com a projeção, o
Brasil ganhou mais 1,6 milhão de
habitantes em um ano.
Os dados são do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados hoje, em portaria do Diário
Oficial da União. De acordo
com o levantamento, os estados
mais populosos são: São Paulo

Alexandre Albino liderando, seguido de Rogério Cebola
Depois de outra prova su- venceu pela primeira vez nesta
per disputada, a F-4 da Asso- temporada e já assumiu a lideciação de Kart Amador de São rança nesta segunda etapa do pePaulo (Akasp) tem novo líder núltimo turno ao completar as
em seu quarto turno. Na noite 29 voltas em 25min26s898,
de quarta-feira (26), no Kar- com 9s550 de vantagem sobre
tódromo Granja Viana, em Carlos Santana (AFS), que foi
Cotia (SP), Alexandre Albino seguido de Rogério Cebola

(Cardoso Funilaria e Pintura) –
vice líder do turno -, Hélio Bianchi
(Bianchi Automóveis), Giovani Bondança (Mais Farma) e Emerson Rildo, completando os seis primeiros.
A prova começou com Otávio
Lotfi liderando as três primeiras
voltas, seguido de Hélio Bianchi,
até acontecer uma grande troca de
posições, com Carlos Santana assumindo a ponta e levando Alexandre Albino para segundo. Na
sétima passagem Albino já pula
pra primeiro, e começa a se distanciar e estabelecer a volta mais
rápida da corrida.
Enquanto isto, tem início uma
grande batalha entre Santana e
Rogério Cebola, que assumiu o
segundo posto. Na 22ª volta foi
a vez de Lotfi, que chegou a cair
para a quinta posição, ser o novo
vice-líder, com Cebola em tercei-

ro, Santana em quarto, Giovani
Bondança em quinto e Bianchi em
sexto. Tudo mudou no meio da
última volta, quando houve um
toque entre todos estes pilotos,
que estavam muito juntos. E foi o
que definiu a ordem de chegada,
já que Lotfi rodou, caindo para
sétimo. Melhor para Santana, que
aproveitou a confusão para reassumir o segundo lugar, seguido de
Cebola, que ficou com a direção
torta, Bianchi e Bondança.
“Mais uma prova empolgante, em que larguei em sexto, fiz
várias ultrapassagens e consegui
brigar pelo segundo até a última
volta, quando num toque que levei a minha roda enganchou com
um colega e entortou a barra de direção. Ainda assim, com cada roda
para um lado consegui me arrastar
até a linha de chegada, conquistan-

do meu segundo pódio seguido,
que foi importante para continuar na vice-liderança do turno”, comentou Rogério Cebola, que foi
a principal atração da transmissão
ao vivo da prova.
A próxima etapa do quarto turno da F-4 da Associação de Kart
Amador de São Paulo será realizada no dia 2 de setembro, novamente no Kartódromo Granja Viana.
O certame de F-4 da Akasp
é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas com
acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e
sorteados pela MFS Racing. A
novidade desta temporada é a
utilização dos pneus Lecont.
Reveja a prova de F-4 da Akasp
no Kart Amador SP pelo link https://youtu.be/w-2OznuRh0I
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Prevalência da covid-19 é
de 11% na capital paulista
A prevalência de infectados
pela covid-19 na cidade de São
Paulo chegou a 11% da população, ou seja, 1,3 milhão de residentes na capital paulista já tiveram contato com o vírus e têm
anticorpos, de acordo com o resultado da fase 4 do Inquérito
Sorológico, feito pela prefeitura e apresentado na quinta-feira,
(27). O levantamento começou
a ser feito em junho e partiu da

fase zero, na qual a prevalência
era de 9,5%. Na fase 1, esse percentual foi de 9,5%; na fase 2,
de 9,8%; e na fase 3, 10,9%.
De acordo com o estudo, a
região com mais moradores que
já contraíram o novo coronavírus é a sul, com 14,1%; seguida
da região leste (12,3%), a sudeste (10,6%), norte (8,3%) e a
centro-oeste com 5,2%.
Nesta fase foram entrevista-

CESAR
NETO
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M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Internet
desde 1996, www.cesarneto.com tornou-se uma referência das
liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email
cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
Vereadores votando pela volta - via prefeitura - da propaganda externa nos prédios de São Paulo. É o fim do “Cidade Limpa”, em vigor desde janeiro 2007 implementado por Kassab
(então vice do Serra - PSDB) foi um dos motivos pra reeleição
do Kassab (PSD) ser reeleito em 2008
+
PREFEITURA (SP)
A volta da propaganda externa na qual aposta o Bruno Covas
(PSDB) pode turbinar o caixa do tesouro paulistano, uma vez
que a pandemia Covid 19 trouxe grandes perdas na arrecadação.
Estão de olho a prefeitura paulistana, as empresas de publicidade e os condomínios
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputado Arthur ‘Mamãe Falei’ (expulso do DEM ex-PFL e
agora filiado ao PATRIOTA) vai causar no Youtube enquanto candidato a prefeito de São Paulo 2020. a possível reeleição do
vereador Holiday e a possível eleição do advogado do MBL,
Rubinho Nunes
+
CONGRESSO (BR)
Entre deputados federais e senadores no 1º mandato, a sensação geral é de que ambas as Casas ainda são dominadas e manipuladas pelos chamados políticos profissionais. Ou seja, a renovação nas urnas não significa renovação nas éticas políticas
+
GOVERNO (SP)
Dono do novo PSDB, Doria começa a comemorar a queda
do número de mortes por Covid 19 no Estado de São Paulo,
especialmente num momento em que uma 2ª onda já atinge a
Europa. Doria aposta também na vacina chinesa com o Butantã
+
PRESIDÊNCIA (BR)
Conforme esta coluna vem antecipando, Bolsonaro pode
apoiar tanto Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB), como
Marcio França (PSB) pra prefeitura paulistana 2020. Em troca,
espera ter o apoio até de ‘esquerdas’ pra sua tentativa de reeleição 2022
+
H I S T Ó R IA S
Desde 1988, quanto mais Supremo e Justiça Eleitoral tentam desconstruir o Poder Judiciário (Superior Tribunal de Justiça, Tribunais federais e estaduais) pra inocentar acusados e
julgados, mais DEUS - pela Via do Cristo Jesus - Fará Todas as
Justiças Reais
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dos e testados, até o dia 17 de
agosto, moradores de 5,6 milhões de domicílios com base
nos dados de IPTUs, hidrômetros e 472 unidades básicas de
saúde, chegando a um total de
5.760 pessoas e 2.449 coletas de material para exame.
Com esses dados, a prefeitura
paulistana pretende conhecer
a situação sorológica da população da cidade e direcionar as
estratégias de saúde para combater de maneira mais eficiente à covid-19.
Perfil
Nesta fase, assim como na
anterior, a maioria dos atingidos
pelo vírus foram pessoas de 18
a 34 anos (13,1%), com ensino
fundamental completo (15,6%),
principalmente das classes D e
E (18,2%) e desempregados
(18,1%). Quando avalia o distanciamento social, o estudo revela que nessa fase o percentual de

pessoas que fizeram o isolamento parcialmente e contraíram a
covid-19 foi 10,9%, enquanto os
que não fizeram foram 17,9%.
Entre os que moram com cinco
ou mais pessoas, 16% já tiveram contado com o novo coronavírus. A estimativa de proporção de assintomáticos nesta fase do inquérito que apresentaram teste reagente para
covid-19 foi 40,6%.
De acordo com a prefeitura,
o inquérito mostra a confirmação de duas tendências: a primeira é que o novo coronavírus afeta com mais incidência os menos favorecidos, menos esclarecidos e menos abastados, além
de ter incidência duas vezes maior entre os pretos e pardos do
que entre os brancos. As pessoas com ensino fundamental têm
prevalência três vezes maior do
que os que tem ensino superior.
Entre as classes D e E, a incidência é quatro vezes maior do

que entre as A e B.
De acordo com o prefeito, a
segunda tendência é a manutenção do índice de prevalência em
11%, o que reforça que apesar
da flexibilização promovida na
cidade de São Paulo pela prefeitura, as pessoas estão mantendo
a preocupação, o controle e o
respeito às normas sanitárias,
com os serviços e comércios
abertos sem registro de segundo pico da doença.
Inquérito infantil
Na fase 2 do inquérito infantil que abrangeu 6 mil estudantes entre quatro e 14 anos da rede
municipal de ensino que tem
675.922 alunos, a prevalência é
18,3%, com 123.694 mil escolares que já tem anticorpos para
a covid-19. Na fase 1, a prevalência foi 16,1% (108.823 mil
alunos já infectados). A proporção de crianças assintomáticas
é 69,5%, duas vezes mais do que

as sintomáticas. Pelo menos
26,3% dos alunos que já tiveram
contato com o novo coronavírus
residem com um adulto. Entre
essa população a adesão ao distanciamento social detectada
nesta fase foi 98.7%.
Essa fase confirma alguns
dados da primeira fase, entre
eles o de que sete a cada dez crianças não apresentam nenhum
sintoma e 25% moram com pessoas do grupo de maior vulnerabilidade.
Para a prefeitura, a decisão
de não autorizar o retorno às aulas no mês de setembro foi acertada. “Entre 10 e 15 de setembro teremos a terceira fase do
inquérito realizado com crianças
abrangendo também os alunos
da rede estadual e particular. A
partir daí a prefeitura vai decidir
se nós teremos ou não retorno
às aulas este ano na cidade de
São Paulo”, disse o prefeito Bruno Covas. (Agência Brasil)

HC da USP recebe 5 robôs de telepresença
para atender pacientes com COVID-19
O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
recebeu cinco robôs que permitirão aos médicos da unidade fazer atendimento aos pacientes
com COVID-19, mesmo a distância, usando recursos de telepresença.
Os equipamentos, doados

pela empresa de tecnologia Pixeon durante a 2ª edição do
evento Pixeon Digital Health,
estarão em cinco áreas do HC e
também serão utilizados para visitas virtuais de familiares aos
pacientes internados.
Com segurança e distanciamento, os robôs permitem a assistência aos pacientes, melho-

rando a condição do atendimento e também a percepção em relação à proximidade, já que, por
meio da tecnologia, a taxa efetiva de vistas aumenta.
“A adoção desses robôs proporciona mais visitas aos pacientes infectados, o que é benéfico, pois causa efeito psicológico favorável à recuperação”,

afirma Armando Buchina, CEO
da Pixeon.
A doação reforça a estratégia da Pixeon de oferecer a hospitais e clínicas tecnologias que
permitam aos pacientes uma jornada de saúde cada vez mais digital, sem deixar de lado o aspecto humano, tão importante
em qualquer tratamento.

Estado de SP registra 29,4 mil óbitos
e 784,4 mil casos de coronavírus
O Estado de São Paulo registra na quinta-feira (27) 29.415
óbitos e 784.453 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 597.711 pessoas estão recuperadas, sendo
que 87.310 foram internadas e
tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 52,3% na Grande São Paulo e 54,4% no Estado
(outros dados no link abaixo). O
número de pacientes internados é
de 11.532, sendo 6.475 em enfermaria e 5.057 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das
10h30 da manhã de quinta-feira.
Hoje, dos 645 municípios,
houve pelo menos uma pessoa
infectada em 644 cidades, sen-

do 523 com um ou mais óbitos.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão
16.960 homens e 12.455 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 75,8%
das mortes.
Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (7.421),
seguida pelas faixas de 60 a 69
anos (6.936) e 80 e 89 anos
(5.961). Entre as demais faixas
estão os: menores de 10 anos
(38), 10 a 19 anos (55), 20 a 29
anos (242), 30 a 39 anos (869),
40 a 49 anos (1.965), 50 a 59
anos (3.961) e maiores de 90
anos (1.967).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (59,1% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,2%), doenças neurológicas (10,8%) e
renal (9,6%), pneumopatia
(8,2%). Outros fatores identificados são obesidade (7,4%),
imunodepressão (5,7%), asma
(3,1%), doenças hepáticas
(2,1%) e hematológica (1,9%),
Síndrome de Down (0,5%), puerpério (0,1%) e gestação
(0,1%). Esses fatores de risco
foram identificados em 23.559
pessoas que faleceram por COVID-19 (80,1%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo

coronavírus estão 365.579 homens e 412.825 mulheres. Não
consta informação de sexo para
6.049 casos.
A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos
(186.549), seguida pela faixa de
40 a 49 (164.841). As demais
faixas são: menores de 10 anos
(18.047), 10 a 19 (34.997), 20
a 29 (129.683), 50 a 59
(118.974), 60 a 69 (71.740), 70
a 79 (36.539), 80 a 89 (17.710)
e maiores de 90 (4.939). Não
consta faixa etária para outros
434 casos.
A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser
consultada
em:
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo
celebra 127 anos de fundação
O evento online Dia da Poli,
em comemoração aos 127
anos de fundação da Escola
Politécnica (Poli), no último
domingo (23), contou com a
participação do reitor da Universidade de São Paulo (USP),
Vahan Agopyan. A iniciativa
foi promovida pela Associação
dos Engenheiros Politécnicos
(AEP), com a participação do
Clube Minerva.
A transmissão ao vivo foi
apresentada pelo ex-professor
da escola e diretor-geral da AEP
Dario Gramorelli e contou com
a participação de docentes, funcionários técnicos e administrativos, estudantes e ex-alunos, de
acordo com reportagem do Jornal da USP.
Durante as mais de três horas de programação, os espectadores tiveram a oportunidade de
ouvir sobre a trajetória e a importância da Poli; sobre os projetos e as atividades desenvolvi-

das na pesquisa e na extensão e,
ainda, refletir sobre questões
importantes da ciência, como
a equidade de gêneros na engenharia e a reinvenção da área
na pandemia.
Fundada em 1893, antes
mesmo da criação da USP, a Poli
já formou mais de 30 mil engenheiros e seus especialistas e
pesquisadores fizeram parte de
importantes momentos da história, com contribuições para o
desenvolvimento científico e
tecnológico brasileiro.
“A Poli foi a primeira escola de engenharia do Brasil que
trouxe a prática como parte
fundamental da formação e,
quando foi fundada, fazia parte de um projeto de fortalecimento do nosso Estado.
Também foi onde se estabeleceram os primeiros laboratórios do País, ainda no século 19”, afirmou o reitor, que
é professor titular de Materi-

ais e Componentes de Construção Civil e atua na escola há mais
de 40 anos.
Painel
Agopyan foi um dos debatedores do primeiro painel do
evento, que teve como tema
“Reinventando a relação academia, setor privado, público e
comunidade”, em que foi discutida a função social da universidade durante a pandemia de COVID-19 e a capacidade da Poli
de atuar na inovação e no combate ao coronavírus.
“A escola está nos novos
tempos, preza a diversidade, desenvolve pesquisas e trabalhos e
continua uma das melhores do
mundo no ensino da engenharia”,
salientou a diretora da Poli, Liedi Légi Bariani Bernucci.
Além do reitor e da diretora
da Poli, também participaram do
painel o vice-diretor da Poli,
Reinaldo Giudici, e o professor

e coordenador do Projeto Inspire, Marcelo Zuffo.
“A Poli tem no DNA o relacionamento com a sociedade,
nasceu com essa missão. No século passado, a escola participou
de tudo o que existiu em termos
de evolução: as duas guerras, o
desenvolvimento dos anos 50 e
outros. Agora, a Poli está mostrando a sua competência em
dar soluções em curtos espaços de tempo. O respirador [do
Projeto Inspire] é um exemplo.
É um grande feito. Isso aconteceu porque, na Poli, existem
grupos de pesquisa bem estruturados que souberam atuar”,
considerou o reitor.
As comemorações de aniversário tiveram continuidade
nesta segunda-feira (24), com a
palestra da equipe responsável
pelo Projeto Inspire, que contou
como foi a criação e desenvolvimento do ventilador pulmonar,
os desafios e as conquistas.

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020

Economia

PÁGINA 3

BNDES inicia novas contratações
de crédito para folhas de pagamento
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai aceitar, novas contratações
do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos (Pese) com
algumas mudanças que aumentam seu alcance.
Dentre as alterações, destacam-se a extensão da vigência do
programa até 31 de outubro de
2020; a ampliação do limite de
faturamento anual das empresas
beneficiadas de R$ 10 milhões
para R$ 50 milhões; a ampliação
do financiamento das folhas de
pagamento de dois meses para
quatro meses; e a possibilidade
de solicitar o empréstimo em
bancos diferentes daqueles em
que a empresa efetua o pagamen-

to a seus empregados.
Os ajustes foram feitos na
Medida Provisória 944/2020,
de 3 de abril, durante sua tramitação no Congresso Nacional
concluída semana passada, com
a sanção da Lei 14.043/2020.
Segundo o BNDES, a versão anterior do programa foi lançada
como uma das primeiras medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia de covid-19 na
economia.
“Com os ajustes realizados,
o PESE aumenta seu alcance,
tanto em termos das empresas e
do número de folhas que podem
ser financiadas, como na sua vigência, que foi ampliada até outubro, o que ajudará as empre-

sas a amenizarem os efeitos da
pandemia,” disse, em nota, o superintendente da Área de Operações e Canais Digitais do BNDES, Marcelo Porteiro.
O financiamento é limitado
a R$ 2.090,00 por empregado,
o equivalente a dois salários
mínimos, a cada folha de pagamento. As contratações dos
empréstimos são realizadas na
modalidade indireta, ou seja,
por meio de um dos agentes financeiros que irão aderir ao
programa.
O empréstimo tem taxa prefixada de 3,75% ao ano e prazo total de 36 meses, incluindo carência de 6 meses. Como
contrapartida, a empresa não

pode demitir, sem justa causa,
até 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de
crédito, na mesma proporção
do total da folha de pagamento
que tiver sido paga com recursos do programa.
Sob gestão do Tesouro Nacional, operacionalização do
BNDES e supervisão do Banco
Central, o PESE disponibiliza
recursos para o financiamento de
folhas de pagamento de pequenas e médias empresas com faturamento anual até R$ 50 milhões. Do montante total repassado, 85% são oriundos do Tesouro Nacional e os outros 15%
das instituições financeiras participantes. (Agência Brasil)

Em julho, 4,4 milhões de lares
sobreviveram só com auxílio emergencial
Cerca de 4,4 milhões (6,5%)
de domicílios brasileiros sobreviveram, em julho, apenas com
a renda do auxílio emergencial
pago pelo governo federal para
enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de covid-19.
Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram
124% do que seriam com as rendas habituais, aponta estudo publicado na quinta-feira (27) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A ajuda financeira também
foi suficiente para superar em
16% a perda da massa salarial
entre as pessoas que permaneceram ocupadas, segundo a análise que usa como base os microdados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios
(PNAD) Covid-19 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“Pela primeira vez, desde o
início da pandemia, o auxílio
emergencial compensa em média mais que a diferença entre a
renda efetiva e a habitual. Ou
seja, entre os que permaneceram
empregados, a renda média com
o auxílio já é maior do que seria
habitualmente”, disse, em nota,
o economista Sandro Sacchet,
autor da pesquisa intitulada “Os
efeitos da pandemia sobre os
rendimentos do trabalho e o impacto do auxílio emergencial: os
resultados dos microdados da
PNAD Covid-19 de julho.”
Segundo o estudo, em geral,

os trabalhadores receberam em
julho 87% dos rendimentos habituais (4 pontos percentuais acima do mês anterior) – R$ 2.070
em média, contra uma renda habitual de R$ 2.377. A recuperação
foi maior entre os trabalhadores
por conta própria que receberam
em julho 72% do que normalmente recebiam, contra 63% em junho, alcançando rendimentos
efetivos médios de R$ 1.376.
Já os trabalhadores do setor
privado sem carteira assinada
receberam em julho 85% do habitual (contra 79% no mês anterior). Trabalhadores do setor privado com carteira e funcionários públicos continuaram a obter,
em média, mais de 90% do rendimento habitual.

De acordo com o levantamento, a redução da diferença
entre a renda efetiva e a habitual foi generalizada pelas regiões do país. No Nordeste, a
renda efetiva subiu de 81,3%
do habitual em junho para
86,7% em julho, enquanto o
Centro-Oeste continua a região menos impactada (89,7%).
Conforme o estudo, o efeito da pandemia continua mais
severo entre os idosos (83,5%)
e menor entre os mais jovens
(88,6%), e o impacto na renda
foi menor entre aqueles com
ensino médio ou superior
(85,7% para trabalhadores com
médio completo e 89,4% para
aqueles com ensino superior).
(Agência Brasil)

Caixa inicia hoje Ciclo 2 de
pagamentos do auxílio emergencial
A Caixa inicia nesta sextafeira (28) o Ciclo 2 de pagamentos das parcelas do Auxílio
Emergencial. Os créditos começam pelos beneficiários nascidos
em janeiro. Ao todo, cerca de 4
milhões de brasileiros vão receber o benefício e já poderão movimentar os recursos por meio do
aplicativo Caixa Tem. Com ele é
possível pagar boletos e fazer
compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de
estabelecimentos comerciais.
Neste ciclo, também foram
incluídos os trabalhadores que
fizeram o cadastro nas agências

dos Correios entre 2 de junho e
8 de julho e aqueles que fizeram
a contestação pelo site da Caixa
ou pelo aplicativo App Caixa |
Auxilio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis. Outro grupo é o de beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto.
O calendário de pagamentos
do Auxílio Emergencial é organizado em ciclos de crédito em
conta Poupança Social Digital e
saque em espécie. Os benefici-

ários recebem a parcela a que
têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.
Aqueles que tiveram os pagamentos retidos vão receber todas as parcelas a que têm direito
de uma só vez, dentro do Ciclo
2, que começa nesta sexta-feira
(28) e vai até 27 de outubro.
Já os trabalhadores que optaram por realizar o cadastro nos
Correios e aqueles que contestaram vão receber a primeira parcela também nesta sexta-feira
(28), dentro do Ciclo 2. As parcelas P2 e P3 serão pagas no
Ciclo 3 e as parcelas P4 e P5,

no Ciclo 4.
Até o momento, já foram
pagos R$ 179 bilhões para 66,9
milhões de pessoas. Foram realizados 254,2 milhões de pagamentos.
O
site
auxilio.caixa.gov.br recebeu
1,66 bilhão de visitas e a central
exclusiva 111 registra cerca de
463 milhões de ligações.
O aplicativo Caixa|Auxílio
Emergencial teve 115,4 milhões
de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da
poupança digital, ultrapassa 215
milhões de downloads. (Agência
Brasil)

Confiança da indústria avança
8,9 pontos, revela pesquisa da FGV
O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), cresceu
8,9 pontos na passagem de julho
para agosto. Essa foi a quarta alta
consecutiva, mostrando uma trajetória de recuperação consistente da confiança do empresariado
industrial brasileiro depois da
queda observada no início da pandemia de covid-19, em março.
Com o resultado, o indicador
atingiu 98,7 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos, e re-

cuperou 93,8% dos 43,2 pontos
perdidos em março e abril.
“Apesar de ainda se mostrarem insatisfeitos com o nível de
demanda, a opinião dos empresários sobre a situação dos negócios no momento tem se
aproximado cada vez mais do
período pré-pandemia. Para os
próximos meses, os indicadores
de expectativa mostram certo
otimismo, com mais de 40% do
setor prevendo aumento do ritmo de produção. Contudo, ob-

servamos que ainda há muita incerteza das empresas, evidenciada pela dificuldade de recuperação do indicador de tendência
dos negócios”, explicou a economista da FGV Renata de Mello Franco.
Confiança em alta
Em agosto, 18 dos 19 segmentos industriais pesquisados
tiveram aumento da confiança. O
Índice de Situação Atual, que
mede a satisfação com o mo-

mento presente, subiu 8,7 pontos, atingindo 97,8 pontos.
Já o Índice de Expectativas,
que mede a confiança no futuro, cresceu 9,1 pontos e passou para 99,6.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada teve aumento
de 3 pontos percentuais e alcançou 75,3%. Com esse resultado,
o nível encontra-se no mesmo
patamar de março, e apenas 0,9
ponto percentual abaixo de fevereiro (76,2%). (Agência Brasil)

França espera vacinas contra
covid-19 no fim do ano ou
início de 2021
Vacinas para o novo coronavírus podem estar disponíveis na
França entre o final de 2020 e o início de 2021, disse o ministro
da Saúde, Olivier Veran, em entrevista coletiva concedida na quinta-feira (27) sobre a pandemia.
O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse também na
quinta-feira, que o governo do país tem de se mover rapidamente
para conter uma nova onda de covid-19. Ele afirmou que houve
um salto no patamar de reprodução do vírus, com as infecções
aumentando na região de Paris e entre os jovens.
No início deste mês, o premiê havia dito que a disseminação
do novo coronavírus novamente pela França pode se tornar mais
difícil de ser controlada caso não haja um esforço coletivo. “Se
não agirmos coletivamente, vamos nos expor ao risco elevado
de que a nova onda da epidemia se torne difícil de ser controlada”, disse Castex durante visita a um hospital no Sul da França.
Ele alertou que a população está se descuidando em relação à
doença. (Agência Brasil)

OMS: reabertura
de escolas é “momento
complicado” para Europa
A Europa está entrando em um “momento complicado” com
o novo ano letivo e, embora as salas de aula não tenham desempenhado um papel importante na disseminação do novo coronavírus, há evidências crescentes de jovens infectando outras pessoas em aglomerações sociais, disse a Organização Mundial da
Saúde (OMS) na quinta-feira (27).
Pessoas mais velhas têm de se proteger com a vacina contra a
gripe conforme o inverno se aproxima no Hemisfério Norte, uma
temporada de mortalidade mais alta, disse o diretor regional para a
Europa da OMS, Hans Kluge, em entrevista à imprensa.
“Os mais jovens não vão necessariamente morrer disso, mas é um
tornado com cauda longa. Em dado momento, os mais jovens, particularmente com a chegada do inverno, estarão em contato mais próximo com a população mais velha”, disse Kluge. (Agência Brasil)

Acordo do Brexit é
necessário até fim de
outubro, diz União Europeia
O principal negociador do Brexit representando a União Europeia, Michel Barnier, repetiu na quarta-feira (27) seu pedido
de um acordo com o Reino Unido sobre as relações futuras entre as duas partes até o final de outubro, depois de pouco progresso nas negociações da semana passada.
“Se quisermos garantir a ratificação de um novo tratado de
maneira segura antes do fim do ano, precisamos ter um acordo
por volta de 31 de outubro”, disse Barnier durante conferência
de uma federação francesa de empregadores próxima a Paris.
Barnier e seu colega britânico, David Frost, culparam um ao
outro pelo impasse na semana passada. Londres disse acreditar
que um acordo sobre as relações pós-Brexit ainda é possível.
(Agência Brasil)

Feirão online da Serasa
para quitar dívidas vai
até segunda-feira
O feirão online da Serasa para
a renegociação de dívidas funcionará até a próxima segunda-feira (31). De acordo com a entidade, além de limpar o nome dos
consumidores, o feirão oferece
até 98% de desconto em dívidas
que vão de R$ 200 a R$ 1.000.
“Estamos trabalhando com
diversas ações para ajudar o
momento delicado da economia
com muitas pessoas com perda
parcial ou total de renda, trazendo mais empresas parceiras para
a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas. Essa facilidade que estamos oferecendo em
parceria com as empresas participantes é uma das alternativas

da população sair da dificuldade”, disse o diretor da Serasa
Limpa Nome, Lucas Lopes.
Para participar, os consumidores deverão acessar o site da
Serasa ou baixar o aplicativo no
celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Também
é possível regularizar os débitos
financeiros pelo WhatsApp, número 11 98870-7025.
Se o consumidor preferir o
atendimento presencial, a Serasa disponibiliza seus serviços
nos Correios, oferecendo as
mesmas condições de negociação nas mais de sete mil agências espalhadas pelo Brasil. (Agência Brasil)

Brasil tem 49 municípios com mais
de 500 mil habitantes, diz IBGE
Com 776 habitantes, o município de Serra da Saudade, em
Minas Gerais, é a cidade brasileira que registra a menor população. Em seguida, vem Borá, em
São Paulo, com 838 habitantes;
Araguainha, no Mato Grosso,
onde há 946 habitantes; e Engenho Velho, no Rio Grande do Sul,
com 982 habitantes.
Os dados fazem parte da pesquisa Estimativas da População
dos Municípios 2019, divulgada
na quinta-feira, (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A última década registrou um
aumento na quantidade de grandes municípios no país. No Censo de 2010, apenas 38 municípios registravam população superior a 500 mil habitantes. Dentre

eles, apenas 15 tinham mais de 1
milhão de moradores. Já em 2020,
o país tem 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 deles, a população é
superior a 1 milhão de moradores.
Para o gerente de Estimativas
e Projeções de População do
IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, esse resultado indica uma tendência verificada em períodos recentes. “Os números acompanham
uma tendência já percebida nos últimos anos, evidenciando a emergência de polos regionais, que
apresentam crescimento populacional acima de 1% ao ano”, disse.
Dos 49 municípios com mais
de 500 mil pessoas, 23 são capitais. Os outros 26 municípios
estão distribuídos nos estados de
São Paulo (8), do Rio de Janeiro

(6), de Minas Gerais (3), do Espírito Santo (2), Pernambuco,
Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pará e Rio Grande do Sul
(com 1 município, cada). Quatro
capitais: Vitória, Palmas, Rio
Branco e Boa Vista têm menos
de 500 mil habitantes.
Na outra ponta, há 30 municípios com população inferior
a 1,5 mil habitantes, sendo que,
em quatro deles, há menos de 1
mil moradores.
As 27 capitais concentram
50 milhões de habitantes, o
equivalente a 23,86% da população total do país em 2020.
De acordo com o IBGE, Boa
Vista, em Roraima, registrou a
maior taxa de crescimento (5,12%)
no período 2019-2020. A menor
foi Porto Alegre, no Rio Grande

do Sul (0,30%). A taxa de crescimento anual (0,84%) do conjunto
dos municípios das capitais ficou
acima da taxa do país (0,77%).
A região metropolitana mais
populosa do Brasil ainda é a São
Paulo, com 21,9 milhões de habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro (13,1 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões) e também
a Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,7 milhões).
A pesquisa indica redução
populacional em 28,1% dos municípios do país, ou seja, 1.565
cidades onde as taxas de crescimento foram negativas. Em pouco mais da metade dos municípios brasileiros (52,1%), a alta no
número de habitantes foi entre
zero e 1%. Em 3,7% deles, 205

municípios, tiveram crescimento igual ou superior a 2%.
O grupo que, proporcionalmente, apresentou maior número de municípios com redução
populacional é o de até 20 mil
habitantes. Já o grupo dos municípios entre 100 mil e 1 milhão
de habitantes é o que, na proporção, tem mais municípios com
crescimento superior a 1%. As
cidades com mais de 1 milhão de
habitantes registraram crescimento entre 0 e 1% ao ano.
As regiões Norte e Centro-Oeste tem o maior número de municípios com crescimento acima de 1%.
Na Região Sul, 45,6% dos municípios tiveram redução de população.
Com 46,3 milhões de habitantes, o estado de São Paulo permanece como o mais populoso

do país e concentra 21,9% da
população total do Brasil. Minas
Gerais vem em seguida com 21,3
milhões de habitantes, e o Rio de
Janeiro, com 17,4 milhões de
habitantes. Os cinco estados menos populosos somam cerca de
5,7 milhões de pessoas: Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e
Rondônia, todos na região norte.
Entre os municípios, o de São
Paulo também se mantém como
o de maior população. Lá são 12,3
milhões de habitantes. Depois estão Rio de Janeiro (6,75 milhões),
Brasília (3,05 milhões) e Salvador
(2,88 milhões). Os 17 municípios do país com população superior a 1 milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais
estaduais.(Agência Brasil)
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Brazilian Securities
Companhia de Securitização
NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 217ª e 218ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 217ª e 218ª Séries da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 11 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020,
às 10:30 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) adoção em deﬁnitivo da forma de Pagamento
Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 4.9 do Termo de Securitização; e 2) a suspensão da atualização periódica do serviço de classiﬁcação de risco, conforme cláusula 5
do Termo de Securitização, a partir da realização da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução
de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do
acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@
oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i)
com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes
pessoa jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente,
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Brazilian Securities
Companhia de Securitização
NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Quarta Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 353ª e 354ª Séries da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a
Quarta Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Quarta Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020,
às 16:30 horas, para deliberar sobre 1) a alteração da tabela de amortização do CRI 353 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a curva de amortização do ﬂuxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 353, na última data de vencimento, anterior à realização da Quarta Assembleia, pelo
prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxima data de vencimento após a realização da Quarta Assembleia e pela taxa de juros do CRI 353; 2) adoção em deﬁnitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 2.9 do Termo de Securitização e 3) a suspensão da atualização periódica do serviço de classiﬁcação de risco prestado pela agência Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda., conforme cláusula 5.2 do Termo de Securitização. Não será admitido o uso da instrução
de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Quarta Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Quarta Assembleia, disponibilizado pela Securitizadora, que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera,
os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da Quarta Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira
Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com
ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa
jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Brazilian Securities
Companhia de Securitização
NIRE 35.300.177.401-CVM nº 18759 - CNPJ/ME nº 03.767.538/0001-14 - Sociedade por Ações (“Securitizadora”)
Edital de Convocação - Da Primeira Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 255ª e 256ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização
Ficam convocados os senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 255ª e 256ª Séries da 1ª
Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), para a
Primeira Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Primeira Assembleia”), nos termos da Cláusula 12 do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, de
forma exclusivamente digital, coordenada pela Securitizadora, a se realizar no dia 09 de setembro de 2020,
às 14:30 horas, para deliberar sobre 1) alteração da tabela de amortização do CRI 255 descrita no Anexo II, devendo ser ajustada para acompanhar a curva de amortização do ﬂuxo de prestações, calculadas pela Tabela Price, a partir do saldo do CRI 255, na última data de vencimento, anterior à realização da Primeira Assembleia, pelo
prazo remanescente do CRI, contados a partir da próxima data de vencimento após a realização da Primeira Assembleia e pela taxa de juros do CRI 255; 2) adoção em deﬁnitivo da forma de Pagamento Sequencial das Obrigações Relativas ao Patrimônio Separado, conforme descrito na cláusula 2.9 do Termo de Securitização; e 3) a
suspensão da atualização periódica do serviço de classiﬁcação de risco, conforme cláusula 5.2 do Termo de Securitização, a partir da realização da Primeira Assembleia. Não será admitido o uso da instrução de voto à distância, a manifestação do voto deverá ser feita no momento da Primeira Assembleia, através do acesso à plataforma digital. Para que recebam o link de acesso à Primeira Assembleia, a ser disponibilizado pela Securitizadora,
que será realizada pela plataforma Microsoft Teams e deverá, necessariamente, ser acessada com câmera, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos de representatividade descritos a seguir, preferencialmente,
em até 2 (dois) dias úteis antes da Primeira Assembleia tanto para a Securitizadora, quanto para a Oliveira Trust
DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), nos seguintes e-mails: produtos.bs@grupopan.com e ger1.agente@oliveiratrust.com.br. Os documentos necessários para o investidor pessoa física são: cópia do documento de identidade
do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração: (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos de identidade do titular do CRI e do outorgado. Os documentos necessários para os participantes pessoa
jurídica são: a) cópia autenticada e digitalizada do estatuto, contrato social ou documento equivalente, acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do CRI e; b) cópia digitalizada de
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópia digitalizada dos documentos dos outorgantes da procuração e do outorgado.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT, Oficial
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
expede o EDITALDE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado sob nº 762.265 em 14 de
fevereiro de 2019 a requerimento de AR 17 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, sociedade
empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Alfredo de Castro
nº 200, conjunto 912, Barra Funda, inscrita no CNPJ nº 28.200.049/0001-07, na pessoa de seu administrador,
Sr. Marcelo Ginzberg, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que AR 17
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, acima qualificada, requereu a USUCAPIÃO AORDINÁRIA,
nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da CNJ, visando
a declaração de domínio sobre UM TERRENO situado na Rua Embuaçu, esquina da Rua Benito Garcia, na
quadra completada pelas ruas Charles Astor eAlberto Day, constituído pelos lotes 31, 32 e 33 da quadra F,
do Jardim Aurélia, no 21º Subdistrito – Saúde, devidamente descrito no memorial juntado às fls. 65/66 do
procedimento administrativo, encerrando uma área de 786,59m2 (contribuinte nº 042.188.0023-5), com origem
na transcrição nº 86.120, de titularidade de Helena Garcia Naranjo e seu marido José Naranjo; Roque Garcia
Dias e sua mulher Maria Gracia Castello Garcia; Francisco Garcia Dias, Dulcinéia Garcia Dias; Alcira
Garcia Dias e seu marido Rubens Rossi; Antônio Garcia Dias e Albertina Garcia Dias e nas inscrições nºs
29.943, 29.951 e 29.952 (Av.01, respectivamente), tendo como compromissária Maria Cândida Cordeiro e
cessionária à ora requerente, alegando e comprovando posse mansa e pacifica há 50 anos exercida pelos
possuidores e antecessores. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16 do provimento 65/2017 da CNJ.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de agosto de 2020.
28/08 e 14/09

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (XULFR/HRQHO3HL[RWR
)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R (0$18(/<&5,67,1(=8&&2%UDVLOHLUR5*&3)
 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH &ROpJLR
$OFDQFH/WGD(33DOHJDQGRHPVtQWHVHVHUFUHGRUGRH[HFXWDGRHPUD]mRGDQRWDSURPLVVyULDDVVLQDGDSHOD
H[HFXWDGD(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/
SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  WUrV  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR
SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D GtYLGD FXVWDV H GHVSHVDV SURFHVVXDLV DOpP GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV
IL[DGRVQRSDWDPDUGHGH]SRUFHQWR1mRVHQGRDSUHVHQWDGRVHPEDUJRVQRSUD]ROHJDORUpXVHUiFRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXQKR GH 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1024264-19.2018.8.26.0007. O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Mortec
Confecções Eireli EPP CNPJ: 04.103.147/0001-68, na pessoa de sua representante legal Sonia Regina de Abreu
CPF: 133.257.828-41, que Quatro K Têxtil Ltda CNPJ: 56.966.682/0014-60 ajuizou Ação Monitória, objetivando o
recebimento de R$ 32.816,71 (Novembro/2018), representada pelas Notas Fiscais nº 225514 e nº 227926. Estando
a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor
supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes
a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação
em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 29/07/2020.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092152-17.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma
da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa - em
especial aos Srs. Acácio da Silva Pereira, Augusta da Silva Pereira Navarro, Jairo da Silva Pereira, Maria Eunice
(qualificação desconhecida), João (qualificação desconhecida), Antônio Ernesto (qualificação desconhecida); e Virgínia
(qualificação desconhecida), filhos de Tiburcio da Silva Pereira e Deolinda da Silva Pereira (mãe), herdeiros e sucessores
de Paulo da Silva Pereira, CPF 019.582.088-68, que a COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII ajuizou em face de
Paulo da Silva Pereira, ação de Rescisão Contratual alegando que com este foi firmado os denominados Contratos
de Concessão Onerosa de Jazigos, outorgando-lhe o direito de uso dos jazigos 2195 e 2196, quadra XII/05,
contratos nºs 21.654 e 21.655. Deixou o Sr. PAULO DA SILVA PEREIRA e, posteriormente seus herdeiros e sucessores,
de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se os herdeiros e sucessores
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital. Assim, ficam os herdeiros e sucessores
citados, da propositura da presente ação, bem como advertidos de que terão o prazo de 15 dias, para, em querendo,
apresentarem defesa. Diante do disposto no artigo 257, parágrafo único, do CPC, decorrido o prazo de 20 dias supra,
inicia-se o prazo de 15 dias para contestarem o feito. Em caso de inércia dos herdeiros e sucessores, isto é, não sendo
contestada a ação, ser-lhes-á nomeado curador especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2020.
28 e 29/08

Galooli Flet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda.

CNPJ/ME nº 19.940.534/0001-26 - NIRE 35.231.969.154
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam os sócios da Galooli Flet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda. (“Sociedade”), convocados, nos termos do § 3º, do artigo 1.152 do
Código Civil, para se reunirem em reunião de sócios a ser realizada no dia 04/09/2020, às 10h30, na sede da Sociedade, com a finalidade de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alteração da denominação social da Sociedade para GFB Gestão de Frotas Brasil Ltda.;
(ii) alteração do endereço da sede da Sociedade para a Rua Voluntários da Pátria, nº 654, sala 619, bairro Santana, São Paulo/SP, CEP 02011-000;
e (iii) se aprovada as matérias dos itens anteriores, alteração das Cláusulas 1ª e 2ª do Contrato Social, e adaptação e consolidação do
referido contrato. São Paulo, 27 de agosto
g
de 2020. Mariana Urbano Farias e Vivian Naomi Maruyama
y
Camanho - Administradoras.

FR18 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 22.499.977/0001-38
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 - (Valores expressos em reais - R$)
Balanço Patrimonial
31/12/2019
31/12/2019 Passivo e Patrimônio Líquido
12 Circulante
12 Não Circulante
10.445.431 Patrimônio Líquido
10.445.443
10.270.397 Capital social
20.000
175.034 Reservas de lucro
10.425.443
10.445.443 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
10.445.443
Demonstração do Resultado
31/12/2019
31/12/2019
Receita Líquida
- Receita de equivalencia patrimonial
4.142.250
Custo das Vendas e Serviços
- Lucro Operacional Antes do Imposto de
Lucro Bruto
4.130.684
Despesas gerais e administrativas
(9.718) Renda e da Contribuição Social
Lucro Operacional Antes dos Efeitos Financeiros
(9.718) Imposto de renda e contribuição
Receitas financeiras
1 social - correntes e diferidos
Despesas financeiras
(1.849) Lucro Líquido do Exercício
4.130.684
Selim Assilam Nigri - Diretor Presidente
João Antunes Alencar - Contador CRC nº 1SP184.571/O-3
Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração Encerrada em 31/12/2019 Conforme Documentação Apresentada.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Não Circulante
Investimentos
Imobilizado
Total dos Ativos

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 12ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
A ISEC Securitizadora S.A. (“Securitizadora”), vem por meio deste, convocar os titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da Série Única da 12ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos da Cláusula 14.2. do “Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Série
Única da 12ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A.” (“Termo de Securitização”),a reunirem-se em 1ª convocação para
Assembleia Geral de Titulares de CRA, à realizar-se em 17 de setembro de 2020 às 10h00, de modo 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, sendo que, haverá a possibilidade de participação
a distância, por meio do preenchimento da instrução de voto, conforme instruções disponível no site do Agente Fiduciário
a todos os Investidores, no seu website: https://www.commcor.com.br. Os Titulares de CRA que ﬁzerem o envio da
instrução de voto e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da 1ª AGT, sendo
sua participação e voto computados de forma automática, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Aprovar a
alteração do Valor Mínimo do Fundo de Despesas para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), correspondente às despesas
recorrentes dos CRA para o período dos próximos 12 (doze) meses, nos termos da cláusula 10. do Termo de Securitização,
autorizando a Emissora promover a respectiva liberação dos recursos excedentes retidos no Fundo de Despesas à Conta
de Livre Movimento da Devedora (conforme deﬁnida na Escritura de Emissão), imediatamente; (ii) Autorização para a
reorganização societária da Devedora, por meio da qual TBB ANÁLIA FRANCO RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº
25.242.015/0001-97; TBB ARICANDUVA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 26.847.296/0001-74; TBB BOURBON
RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 27.056.256/0001-77; TBB BRASCAN RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº
25.132.635/0001-73; TBB CENTER 3 RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº 27.274.643/0001-80; TBB CENTER NORTE
RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº 26.159.997/0001-10; TBB DOM PEDRO RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº
26.739.168/0001-07; TBB ELDORADO RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 30.051.997/0001-70; TBB GRAND PLAZA
RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 27.396.255/0001-71; TBB IBIRAPUERA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº
31.856.661/0001-47; TBB INTERLAGOS RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº 25.268.736/0001-76; TBB INTERNACIONAL
GUARULHOS RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 27.190.007/0001-70; TBB LITORAL PLAZA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME
Nº 27.783.010/0001-05; TBB METRO ITAQUERA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 28.216.306/0001-07; TBB METRO
SANTA CRUZ RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 28.216.228/0001-32; TBB METRO TATUAPE RESTAURANTE LTDA, CNPJ/
ME Nº 27.460.903/0001-01; TBB MOOCA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 30.106.197/0001-09; TBB MORUMBI
RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 26.798.805/0001-16; TBB MORUMBI TOWN VILA ANDRADE RESTAURANTE LTDA,
CNPJ/ME Nº 29.169.071/0001-02; TBB PATIO PAULISTA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 27.831.632/0001-53; TBB
SANTOS PRAIAMAR LTDA, CNPJ/ME Nº 30.740.446/0001-13; TBB SAO CAETANO RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº
31.846.511/0001-52; TBB SP MARKET CENTER RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 27.316.243/0001-90; TBB TAMBORÉ
RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 28.287.703/0001-61; TBB TOP CENTER RESTAURANTES LTDA, CNPJ/ME Nº
26.551.451/0001-00; TBB RJ BARRA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 30.761.812/0001-10; TBB RJ BOTAFOGO
RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 32.275.254/0001-09; TBB RJ METROPOLITANO BARRA, CNPJ/ME Nº 32.786.138/000154; TBB RJ NOVA AMERICA RESTAURANTE LTDA, CNPJ/ME Nº 31.871.579/0001-91;TBB TIJUCA RESTAURANTES LTDA,
CNPJ/ME Nº 32.336.946/0001-10 (“Fiduciantes”), sejam incorporadas pela Devedora, mediante abertura de ﬁliais, cada
uma representativa de uma loja anteriormente detida pelas Fiadoras (“Reorganização Societária”), sem que esta
Reorganização Societária prejudique as Obrigações Garantidas dos CRA, nem tampouco sejam causa de Vencimento
Antecipado das Debêntures e consequentemente dos CRA, na forma das cláusulas 8.1.2 item (xxii) e 8.1.3 do Termo de
Securitização; (iii) Caso aprovada a Reorganização Societária na forma do item (ii) acima, autorizar o encerramento das
Contas Vinculadas das Fiduciantes, com respectivo distrato de cada um dos contratos individuais de conta vinculada
celebrados pelas Fiduciantes e a manutenção exclusivamente da Conta Vinculada de titularidade da Devedora, na qual
passarão a transitar, obrigatoriamente, a totalidade dos recebíveis objeto do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária
de Recebíveis e de Contas Vinculadas em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora, Devedora e pelas
Fiduciantes, em 26 de março de 2020 (“Cessão Fiduciária”); e (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com
a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para
implementar o deliberado nos itens acima. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que a
assembleia será instalada em primeira convocação com a presença dos Titulares dos CRA que representem, no mínimo
50% (cinquenta por cento) mais 01(um) dos CRA em circulação e, em segunda convocação com no mínimo 50%
(cinquenta por cento) mais 01 (um) dos titulares de CRA presentes. As deliberações, com exceção as disposições
especíﬁcas contidas nas demais cláusulas do Termo de Securitização, serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de
CRA que representem a 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares de CRA em circulação, e em segunda convocação
por 50% (cinquenta por cento) mais um dos titulares dos CRA presentes na Assembleia Geral. Os titulares dos CRA
poderão ser representados na assembleia por procuração, emitida há menos de um ano, por instrumento público ou
particular com ﬁrma reconhecida ou abono bancário do signatário, acompanhada de cópia de documento de identidade
do outorgado, bem como todos os demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes. Para que a veriﬁcação
de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes
para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à H.Commcor Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (“Agente Fiduciário”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Joaquim Floriano, 960, 14º andar, Conjuntos 141 e 142, CEP 04.534-004 por e-mail, para ﬁduciario@commcor.com.br e
gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br. O link para a participação da conferência será
enviado a cada um dos titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora,
mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de
identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails: ﬁduciario@commcor.com.br e juridico@commcor.com.br e
gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br
São Paulo, 28 de agosto de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U /XLV )HUQDQGR 1DUGHOOL -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGR7DWXDSp63)D]6DEHUD)HUQDQGR*RPHV)RQVHFD &3)
  TXH QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD RUD HP IDVH GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR
HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH DV TXDQWLDV
EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5  H 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
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E.A. IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 31.640.021/
0001-03 - NIRE: 35.235.359.741 - Comunicado Redução Capital Social - No dia 30.07.2020, às 10:30, a totalidade dos sócios
da E.A. Imóveis e Participações Ltda, com sede social localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dos
Pinheiros, n° 870, Conjunto 42, Edifício Júlio de Almeida Prado
Penteado, Bairro Pinheiros, São Paulo – Capital, CEP 05.422001, deliberou nesta data, por unanimidade, reduzir o capital
social da Sociedade, que atualmente é de R$ 46.310.000,00
(quarenta e seis milhões e trezentos e dez mil reais), para
40.975.625,00 (quarenta milhões, novecentos e setenta e cinco
mil e seiscentos e vinte e cinco reais), por julgá-lo excessivo, com
o correspondente cancelamento proporcional das quotas representativas do capital social. Por meio deste comunicado abre-se o
prazo legal para oposição dos credores da empresa.

TRASORELLE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ
31.620.191/0001-18 - NIRE: 35.235.357.480 - Comunicado Redução Capital Social - No dia 30.07.2020, às 11:30, a totalidade
dos sócios da Trasorelle Imóveis e Participações, com sede social localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Dos Pinheiros, nº 870, Conjunto 42, Edifício Júlio de Almeida Prado Penteado, Bairro Pinheiros, São Paulo - Capital, CEP
05.422-001, deliberou nesta data, por unanimidade, reduzir o capital social da Sociedade, que atualmente é de R$ 46.310.000,00
(quarenta e seis milhões e trezentos e dez mil reais), para
40.975.625,00 (quarenta milhões, novecentos e setenta e cinco
mil e seiscentos e vinte e cinco reais), por julgá-lo excessivo, com
o correspondente cancelamento proporcional das quotas representativas do capital social. Por meio deste comunicado abre-se o
prazo legal para oposição dos credores da empresa.

Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica
que será realizado o leilão de arte
15543 nos dias 01/09 às 19 h e
05/09
às
14
h.
www.gmleiloes.com.br - Alameda
Piratinins 628 SP/SP (11) 944350642 diretoria@gmleiloes.com

Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda
CNPJ nº 43.823.079/0024-50 - NIRE 35906024993
Edital de Termo Responsabilidade Nº 52/2020
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público
que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial
da empresa “Schenker do Brasil Transportes Internacionais Ltda”,
NIRE 35906024993, CNPJ 43.823.079/0024-50, localizada na Avenida Ribeirão dos Cristais, nº 800, Galpão 10, Módulo D, Condomínio
Distribution Park Cajamar, CEP 07775-240, Cajamar/SP, Sr. Ricardo
Ubiratan Silveira, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da
cédula de identidade RG nº 13.334.297 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 118.906.438-31, residente e domiciliado na Rua Dr. Miguel
Vieira Ferreira, nº 73, Bairro Tatuapé, CEP 03071-080, São Paulo/SP,
assinou em 26/08/2020 o Termo de Responsabilidade nº 52/2020,
com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e
parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

TRACING INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF n° 48.107.494.0001-34 - NIRE 3520117430-7
CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE
Vem para os devidos fins e efeitos legais, a partir da publicação, especialmente os contidos nos artigos 1122 do CC,
232 e 233 da LSA, informar que por deliberação unanime dos sócios foi aprrovada a cisão parcial da sociedade, com
versão de parte de seu patrimônio liquido a constituição de uma nova sociedade empresária, CJ Administradora de
Bens Eireli EPP, tudo conforme os instrumentos societários, laudo técnico e balanço especialmente realizados para o
evento os quais foram devidamente registrados junto a JUCESP, em 06/08/20. Cada uma das sociedades responderá
pelas obrigações e será possuidora dos direitos decorrentes de sua parcela de patrimônio, a responsabilidade entre
as empresas está restrita somente ao seu patrimônio e acervo transferidos, sem qualquer tipo de solução de continuidade,
sucessão ou solidariedade entre as empresas, especialmente no que tange ao patrimonio, passivos, obrigações e
débitos de toda natureza remanescentes da cincidida, incluindo mas não se limitando a; civil, administrativo, comercial,
trabalhista, previdenciário, tributário, empresarial e contratos em geral, ajuizados ou não, sendo que até aquela data,
estas responsabilidades serão e permanecerão integralmente a Tracing Industrial de Equipamentos Ltda. K-28/08

Cooperativa de Trabalho e Produção de Coleta Seletiva Triagem
Beneficiamento e Comercialização de Materiais Recicláveis Renascer- RECOOP
C.N.P.J 28.970.238/0001-69
Edital de Convocação
Cooperativa de Trabalho e Produção de Coleta Seletiva Triagem Beneficiamento e
Comercialização de Materiais Recicláveis Renascer - RECOOP vem através desta
pelo seu representante legal, abaixo assinado, convocar os Cooperados para Assembléia
Geral Ordinária (AGO) que se realizara no dia 08/09/2020(Terça Feira), em sua sede,
em primeira chamada as 15:00Hs em segunda chamada as 16:00 Hs para a seguinte
Pauta. 1º) Prestação de Contas e Relatório do Conselho Fiscal do Período 01/01/2019
a 31/12/2019; 2º)-Destinação das Sobras e Perdas. São Paulo, 28 de Agosto de
2.020 Elias Ferreira de Lima – Presidente. CPF nº 266.972.198-23, RG nº 25.616.8489 SSP/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0173621-49.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) AUTO POSTO COLOMBIA LTDA, CNPJ 59.751.867/0001-21, com endereço à Avenida Professor
Cardozo de Mello Neto, 1052, Jardim Santa Terezinha (Pedreira), CEP 04474-180, São Paulo SP, na pessoa de seu
representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento
Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 22.231,67 (31/03/2011), corrigidos e acrescido de encargos
legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica que vierem a ser
emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na
Av. Prestes Maia, 902, Vila Mulford/Centrp, Diadema/SP. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
EDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªª ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªB 28 e 29/08
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072359-92.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thompson Restaurante
Ltda, CNPJ 05.292.953/0001-94, Tassia Magalhães Coelho, CPF 388.110.948-01 e Rodrigo Ximenes Gianecchini, CPF 214. 523.418-77, que Banco
Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu RX Gianecchini Bar e Restaurante Epp, para cobrança de
R$ 417.231,70 (abril/2019), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 3630000005190300424. Estando os executados em local
IGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍO ª
BEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAª
VERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSª
NESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOª
PAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEª
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente
EDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2020. B 28 e 29/08
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0008018-06.2020.8.26.0100. 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 todos
quantos do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao requerido a(o) LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - ESPÓLIO,
RG 8157109, CPF 704.154.048-00, na pessoa de seu inventariante, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
DOªARTIGOª ªe ª)6ªDOª#0# ªFOIªDETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSª
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.388,25(janeiro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de
ªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªE ªAªREQUERIMENTOª
DOªCREDOR ªEXPEDIÎÍOªDEªMANDADOªDEªPENHORAªEªAVALIAÎÍOª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
INDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªJUNHOªDEªªªªªªªªªªªªªªªªB 28 e 29/08
Intimação- Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0006315- 90.2018.8.26.0009) - Processo Principal: 0006266-30.2010.8.26.0009.
A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente. Faz Saber a Ari Nicolosi
Mota, CPF 059.446.818- 37, que nos autos de Cumprimento de sentença, requerida por Escola Domus Sapientiae Ltda. procedeu-se
a penhora das cotas sociais que o executado Ari Nicolosi Mota. CPF n° 059.446.818-37. RG n° 13865961, possui na empresa Gênesis
Produções de Vídeo Ltda. CNPJ n° 03.160.946/0001-03, NIRE 35215652648, de sua nomeação como depositário, podendo, no
PRAZOªDEªªDIASªOFERECERªIMPUGNAÎÍOª"EMªCOMOªINTIMADOªlCAªPORªSIªEªNAªQUALIDADEªDEªREPRESENTANTEªLEGALªDAªPESSOAªJURÓDICAªDAª
empresa Gênesis Produções de Vídeo Ltda, CNPJ n° 03.160.946/0001-03, para que, no prazo de 60 dias, apresente balanço especial
da sociedade; ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; não havendo
INTERESSEªDOSªSØCIOSªNAªAQUISIÎÍOªDASªAÎÜES ªPROCEDAªËªLIQUIDAÎÍOªDASªQUOTASªOUªDASªAÎÜES ªDEPOSITANDOªEMªJUÓZOªOªVALORªAPURADO ª
em dinheiro (Art. 861, do CPC). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora e de sua condição
DEªDEPOSITÈRIOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªOFERECERªIMPUGNAÎÍO ªSOBªPE
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:1040575-93.2001.8.26.0100 Classe: Assunto:Cumprimento de sentença Exequente:
Reinaldo Kawaoka Miyake Executado:Sérgio Moyses Caminhões Ltda e outros
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1040575-93.2001.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 16ªVara
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Felipe Poyares Miranda,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) AZIS
MIGUEL MOYSÉS,Brasileiro,RG 8129958,CPF 010.340.198-99 que foi proposto um incidente de desconsideração da personalidade jurídica SÉRGIO MOYSES CAMINHÕES LTDA.nos autos de uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Reinaldo Kawaoka Miyake,visando integra-lo no pólo passivo da referida ação.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital,apresente manifestação e requeiram as provas cabíveis. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2020.
[27,28]

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0008059-76.2020.8.26.0001.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo
de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa Fábio Foschini Hert, CPF 272.722.448-60, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrandose 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$ 60.957,81, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 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 10
de agosto de 2020.
27 e 28.08
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1034495-83.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento Requerente: Nelson Caggiano Junior Requerido: Josefa
Rosimeire dos Santos Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1034495-83.2019.8.26.0100. O Dr. MARCELO AUGUSTO
OLIVEIRA, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível da Capital /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a JOSEFA ROSIMEIRE
DOS SANTOS (RG nº 38.441.840-5 e CPF nº 378.348.138-46) que NELSON CAGGIANO JÚNIOR, lhes ajuizou uma
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para receber a quantia de R$ 6.943,02, referente aos débitos dos aluguéis
e respectivos encargos locatícios do imóvel situado na Rua Canuto Saraiva, nº 480, Casa 02, Mooca. Estando o réu
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de
15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17/08/2020.
EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 1005783-96.2018.8.26.0010
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços Exequente: Sociedade Paulista de
Educação e Pesquisa Ltda Executado: Nilton Amorin dos Santos EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005783-96.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
NILTON AMORIN DOS SANTOS, Brasileiro, RG 271984181, CPF 266.383.918-36, com endereço à Rua Doutor
Miranda de Azevedo, 546, apt 14, Vila Anglo Brasileira, CEP 05027-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita
de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda.
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, DA PENHORA
realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente 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 12 de agosto de 2020.
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Propay S.A.
CNPJ 03.368.596/0001-75
Controladora
Consolidado
2019 2018 2019
2018
4.917 5.352 12.162 14.684
4 1.824 2.376 2.606 5.975
2.290 1.699 6.596 5.961
573 1.013 2.510 2.277
123
104
133
113
107
160
317
358
19.542 21.755 13.730 16.290

Nota

11

69
69
69
69
139
5 15.651 16.993
6
274
350
951 1.315
7 3.548 4.343 12.710 14.767
24.459 27.107 25.893 30.974

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Sociedade que mantém sua sede na Cidade
e Estado de São Paulo, tem como objeto social: (a) terceirização de atividades de recursos
humanos, (b) consultoria em recursos humanos, (c) o processamento de dados, (d) a elaboração de planos de desenvolvimento de sistemas, (e) o desenvolvimento de sistemas e afins,
(f) a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras,
na qualidade de sócia ou acionista, (g) a gestão e a comercialização de bens próprios, (h) o
licenciamento de software customizável e não customizável, e (i) a organização de eventos
e treinamentos. A Companhia tem como controladas diretas as seguintes empresas: Propay
Corretora e Administradora de Seguros Ltda.: A Sociedade que mantém sua sede em
SP/SP, tem por objeto a prestação de serviços de corretagem e administração de seguros
de ramos elementares, vida, capitalização e planos previdenciários e saúde. Propay R.O.
Ltda.: A Sociedade que mantém sua sede em SP/SP, tem por objeto a prestação de serviços
relacionados as rotinas de administração de pessoal e recursos humanos; a correspondente
prestação de serviços de assessoria e de treinamento; a exploração de outras atividades
afins correlatas, que sejam complementares ou que possam interessar, direta ou indiretamente, ao objeto social. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 27/07/2020. b. Base de mensuração: As demonstrações contábeis
foram preparadas com base no custo histórico. c. Moeda funcional e de apresentação: Essas
demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamento: A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir das
estimativas. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos
críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores
reconhecidos nas demonstrações contábeis que podem, eventualmente, ser distintos dos
valores de realização, estão incluídas nas notas explicativas: Nota 9 - Imobilizado; Nota
10 - Intangível. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis, descritas em
detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis, exceto nos casos indicados em contrário. a. Base
para consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as participações nas
seguintes empresas controladas:
Controlada
31/12/2019 31/12/2018
Propay Corretora e Administradora de Seguros Ltda.
99,99%
99,99%
Propay R.O. Ltda.
99,99%
99,99%
As demonstrações contábeis das controladas são incluídas nas demonstrações contábeis
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa
de existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas
pelo Grupo. Nas demonstrações contábeis individuais da controladora, as informações
financeiras das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: Empréstimos e recebíveis: Os
empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros créditos.
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte
das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro
quando tem suas obrigações contratuais liquidadas, retiradas ou canceladas. Os ativos e
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo
simultaneamente. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos:
empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do
método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não firmou contratos de instrumentos derivativos. c. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os
saldos em caixa, contas correntes (depósitos bancários à vista) e investimentos de curto
prazo (aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível a qualquer
momento em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco
de mudança de valor. d. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são
registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos. A provisão para créditos
duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer
face às eventuais perdas na realização dos créditos. Os cálculos do ajuste a valor presente
não apresentaram valores relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a receber. Portanto, não houve contabilização de ajuste a valor presente. e. Demais
ativos circulantes e não circulantes São apresentados ao valor de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos auferidos e as variações monetárias e cambiais incorridas. f. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria
Empresa inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da
forma pretendida pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do local
onde estes ativos estão localizados e, quando relevantes, custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas
são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e
perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos
líquidos dentro de outras receitas no resultado. (ii) Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
Empresa e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do
imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um
item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo dos
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são depreciados
pelo período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não
ser que esteja razoavelmente certo de que a Companhia irá obter a propriedade ao final do
prazo do arrendamento. As vidas úteis estimadas (em anos) para os bens do ativo imobilizado são: Móveis e Utensílios - 10; Equipamentos de Telecomunicações - 10; Equipamentos
de Processamento de Dados - 5; Direitos de Uso de Software - 5; Instalações - 10; Quadros
- 10. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. g. Ativos intangíveis: (i) Outros ativos intangíveis: Outros ativos
intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados
pelo custo, deduzido da amortização. (ii) Amortização: Amortização é calculada sobre o custo
de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A amortização é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que
esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo. h. Passivos circulante e não circulante: São demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos financeiros e das variações cambiais incorridas, até a data do balanço, atendendo
o critério “pro rata die”. Os cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram valores
relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a pagar. Portanto, não
houve contabilização de ajuste a valor presente. i. Redução ao valor recuperável: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos

Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Passivo e patrimônio líquido
Nota
2019
2018
2019
2018
Circulante
7.493
7.624 12.610 13.327
Empréstimos e financiamentos
8
1.984
2.206
3.125
3.721
Fornecedores
477
492
1.450
1.308
Obrigações tributárias
9
1.724
1.548
2.394
2.780
Obrigações trabalhistas
10
3.099
3.314
4.950
5.211
Outras obrigações
209
64
691
307
Não circulante
8.059 10.806
4.375
8.970
Mútuo entre partes relacionadas
11
5.376
4.330
1.549
Empréstimos e financiamentos
8
2.431
2.044
2.431
4.371
Obrigações tributárias
9
252
381
395
548
Obrigações com aquisição investida
5
4.051
4.051
Patrimônio líquido
12
8.907
8.677
8.907
8.677
Capital social
20.833 20.833 20.833 20.101
Reservas de capital
869
874
869
879
Ações em tesouraria
(5)
AFAC
732
Prejuízos acumulados
(12.795) (13.030) (12.795) (13.030)
Total do passivo/patrimônio líquido
24.459 27.107 25.893 30.974
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Reser- ReserLucros
Capital vas de vas de
(Prejuízos)
Social capital Lucros AFAC Acumulados Total
Saldos 31/12/17
18.863
459
415 1.238
(11.051) 9.924
Aumento de capital
1.970
- (1.238)
732
Prejuízo líquido do Exercício
(1.979) (1.979)
Saldos 31/12/18
20.833
459
415
(13.030) 8.677
Realização de reservas
(5)
(5)
Lucro líquido Exercício
235
235
Saldos 31/12/19
20.833
454
415
(12.795) 8.907

Demonstração do Resultado

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
30.164
31.656 67.851 65.775
(19.276) (23.174) (42.067) (42.374)
10.888
8.482 25.784 23.401

Receita líquida (nota 13)
Custos dos serviços
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas/comerciais
(8.569)
(9.599) (22.502) (22.627)
Depreciação e amortização
(452)
(152)
(986)
(489)
Despesas tributárias
(33)
(41)
(337)
(181)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 5) (101)
672
Outras receitas (despesas)
1
258
1
116
Resultado antes das receitas
e despesas financeiras
1.734
(380)
1.960
220
Receitas financeiras
263
123
322
137
Despesas financeiras
(1.256)
(1.270) (1.400) (1.565)
Resultado antes do IRPJ e CSLL
741 (1.527)
882 (1.208)
Provisão para IRPJ e CSLL
(506)
(452)
(647)
(771)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
235 (1.979)
235 (1.979)
Quantidade de ações-lote de mil
2.083.251 2.083.251
Lucro líquido lote de mil ações-R$
0,11
(0,95)
Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
235 (1.979)
235 (1.979)
Resultado abrangente do exercício
235 (1.979)
235 (1.979)
Demonstração do Fluxo de Caixa
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa atividades operacionais
2019
2018
2019
2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
235
(1.979)
235 (1.979)
Ajustes: Plano de opção de ações dos empregados
Amortização de ágio
1.241
1.241
Participação em controladas
101
(672)
Baixas de imobilizado e intangível
1
2
170
Depreciação e amortização
910
152
1.217
489
Variações nos ativos e passivos
Ativo: Contas a receber de clientes
(591)
347
(635)
827
Impostos a recuperar
440
74
(233)
(533)
Despesas antecipadas
(19)
101
(20)
200
Outros créditos
53
123
180
174
Passivo: Fornecedores
(15)
(480)
142
(134)
Obrigações tributárias
47
(22)
(539)
139
Obrigações trabalhistas
(215)
211
(261)
(9)
Outras obrigações
(3.906)
62 (3.667)
(357)
Caixa líquido gerado pelas (usado
nas) atividades operacionais
(1.719) (2.082) (2.338) (1.013)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
(39)
(12)
(39)
(12)
Aquisição de intangível
(11)
(11)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
atividades de investimentos
(39)
(23)
(39)
(23)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital
732
732
Partes relacionadas
387
(1.767)
1.549
(4)
Realização de reservas
(5)
(5)
Empréstimos e financiamentos
824
3.962 (2.536)
3.858
Caixa líquido gerado pelas (usado nas)
atividades de financiamentos
1.206
2.927
(992)
4.586
Aumento (redução) do caixa e
equivalentes de caixa
(553)
822 (3.369)
3.550
Demonstração do aumento (redução)
do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício
1.824
2.376
2.606
5.975
No início do exercício
2.376
1.554
5.975
2.425
Aumento (redução) do caixa e
equivalentes de caixa
(552)
822 (3.369)
3.550

ou mudanças econômicas, operacionais e tecnológicas que possam indicar deterioração ou
perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. Para o ágio pago por expectativa de rentabilidade
futura, o teste para perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente ou
quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. j. Benefícios
a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de
bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. k. Provisões: Uma
provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido. l. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto
de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
limitada a 30% do lucro tributário anual. m. Receita operacional: A receita operacional compreende o valor faturado pelos serviços prestados e é reconhecida em função de sua realização, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de
que os custos associados podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja
envolvimento contínuo com os serviços prestados, e de que o valor da receita operacional
possa ser mensurado de maneira confiável. n. Receitas financeiras e despesas financeiras:
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e outras
receitas. Essas receitas de juros são reconhecidas no resultado. A Companhia também possui receita com variação cambial, ao qual é contabilizada, também, diretamente no resultado. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, encargos
financeiros sobre tributos e outras despesas. Essas despesas de juros são reconhecidas no
resultado. A Companhia também possui despesa com variação cambial, ao qual é contabilizada, também, diretamente no resultado.
Saldo em
Saldo em
4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
31/12/18 Adições Baixas 31/12/19
2019
2018 2019 2018 Consolidado
897
897
Caixa
4
5
4
5 Custo: Direitos de Uso de Software
176
176
Bancos com Movimento
276
296
673 3.332 Licença de Uso
9
9
Aplicação financeira
1.544 2.075 1.929 2.638 Marcas e Patentes
4.333
4.333
Totais
1.824 2.376 2.606 5.975 Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos
7.319
- (1.241)
6.078
5. Investimentos (controladora):
2019 2018 Ágio na aquisição de participação
Mais
valia
na
aquisição
de
participação
3.084
3.084
Participações em controladas
6.489 6.590
15.818
- (1.241)
14.577
Ágio na aquisição de participações
6.078 7.319 Totais
(1.051)
(816)
(1.867)
Mais valia na aquisição de participações
3.084 3.084 Amortização: Amortização intangível
(1.051)
(816)
(1.867)
Totais
15.651 16.993
Intangível líquido
14.767
(816) (1.241)
12.710
Participações em controladas:
2019
2018
8. Empréstimos e financiamentos
Controladora Consolidado
Corre- Propay
Corre- Propay
Dados das investidas
tora
RO
Total
tora
RO
Tota
Vencimento
Taxa a.m. 2019 2018 2019 2018
Capital social
10
10
10
10
- Capital de giro
2023
0,70% 4.377 6.456 5.517 7.928
Lucros acumulados
1.538 4.932
- 2.083 4.487
- Arrendamento mercantil
2020 1,16 a 1,69%
38
80
38 164
Ajustes de exercícios anteriores
Totais
4.415 6.536 5.555 6.536
Patrimônio líquido
1.548 4.942
- 2.093 4.497
- Circulante
1.984 2.206 3.124 3.721
Lucro(prejuízo) do exercício
(545)
444
479
193
- Não circulante
2.431 4.330 2.431 4.371
Participações possuídas
9. Obrigações tributárias:
Controladora
Consolidado
Quotas do capital social
9.999 9.999
- 9.999 9.999
2019
2018
2019
2018
Participação
99,99% 99,99%
- 99,99% 99,99%
- ISS a Recolher
253
631
423
902
Movimentação no exercício
PIS a Recolher
79
86
118
180
Saldos iniciais
2.093 14.900 16.993 1.614 14.707 16.321 COFINS a Recolher
363
398
544
828
Amortização de ágio
- (1.242) (1.242)
- IRRF
292
340
396
439
Equivalência patrimonial
(545)
445 (100)
479
193
672 IRPJ a Recolher
165
290
165
492
Saldos finais
1.548 14.103 15.651 2.093 14.900 16.993 CSLL a Recolher
23
23
83
Saldo a pagar do investimento decorrente da aquisição da Propay R.O. Ltda.
Parcelamento
de
impostos
374
157
539
347
2019 2018
Outros
427
27
581
57
Saldos iniciais
4.051 3.826
1.976
1.929
2.789
3.328
Atualização monetária
105
225 Totais
1.724
1.548
2.394
2.780
Pagamento
(4.156)
- Circulante
Não
circulante
252
381
395
548
Totais
- 4.051
Controladora
Consolidado
6. Imobilizado:
Taxa Anual Saldo em
Saldo em 10. Obrigações trabalhistas:
2019
2018
2019
2018
Controladora
Depreciação 31/12/18 Adições Baixas 31/12/19
603
672
885
951
Custo: Móveis e Utensílios
10%
397
397 Salários e Ordenados a Pagar
501
515
898
902
Equipamentos de Telecomunicações
10%
143
143 INSS a Recolher
138
153
213
225
Equipamentos de Processamento de Dados 20%
2.804
39
2.843 FGTS a Recolher
1.838
1.957
2.924
3.111
Instalações
10%
1
1 Provisão de Férias
19
17
30
22
Equipamentos eletrônicos
69
69 Outros
Totais
3.099
3.314
4.950
5.211
3.414
39
3.453
Depreciação: Móveis e Utensílios
(395)
(1)
(396) 11. Partes relacionadas (ativo e passivo): Referem-se a empréstimos de mútuo efetuados
Equipamentos de Telecomunicações
(140)
(1)
(141) junto a Propay Brasil Corretora e Administração de Seguros Ltda, Propay R.O. Ltda e seus
Equipamentos de Processamento de Dados
(2.477)
(109)
(2.586) sócios. 12. Patrimônio líquido: Capital social O capital social subscrito e totalmente inteInstalações
(1)
(1) gralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 20.833, dividido em
Equipamentos eletrônicos
(51)
(4)
(55) 2.083.250.962 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Controladora
Consolidado
(3.064)
(115)
(3.179) 13. Receita líquida:
2019
2018
2019
2018
Imobilizado líquido
350
(76)
274
34.981 36.573 76.770
74.602
Taxa Anual Saldo em
Saldo em Receita bruta de vendas e serviços
(5.032) (5.118) (9.602)
(9.252)
Consolidado
Depreciação 31/12/18 Adições Baixas 31/12/19 Impostos sobre as vendas
215
201
422
425
Custo: Móveis e Utensílios
10%
802
802 Imposto creditados
261
Equipamentos de Telecomunicações
10%
250
250 Descontos e devoluções
30.164 31.656 67.851
65.775
Equipamentos de Processamento de Dados 20%
3.378
39
3.417 Totais
Instalações
10%
628
(2)
626 14. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros
Equipamentos eletrônicos
62
62 para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
5.120
39
(2)
5.157 sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada
Depreciação: Móveis e Utensílios
(475)
(41)
(516) a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis,
Equipamentos de Telecomunicações
(133)
(2)
(135) consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 15.
Equipamentos de Processamento de Dados
(2.894)
(223)
(3.117) Eventos subsequentes: A Companhia, com objetivo de atender de forma possível ao CPC
Instalações
(248)
(131)
(379) 24 - Eventos subsequentes, tem acompanhado a escala e magnitude do novo vírus COVIDEquipamentos eletrônicos
(55)
(4)
(59) 19, que têm evoluído rapidamente e de forma significativa, impondo restrições a diversos
(3.805)
(401)
(4.206) clientes, consumidores, fornecedores e outros parceiros comerciais, incluindo quarentena
Imobilizado líquido
1.315
(362)
(2)
951 obrigatória, paralisações e restrições a viagens, atividades comerciais e sociais, dentre
7. Intangível:
Saldo em
Saldo em outras. Tendo em vista a incerteza, a volatilidade e o rápido desenvolvimento da pandemia
Controladora
31/12/18 Adições Baixas 31/12/19 em mercados onde a Companhia opera, a sua administração entende que neste momento
Custo: Direitos de Uso de Software
745
745 está impossibilitada de estimar de forma fidedigna eventuais impactos relevantes do COVIDLicença de Uso
176
176 19 nos seus negócios.
Marcas e Patentes
9
9
Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos
4.333
4.333
A Diretoria
Totais
5.263
5.263
Amortização: Amortização intangível
(920)
(795)
(1.715)
Contadora: Eliete Corrêa - CRC 1SP138747/O-9
(920)
(795)
(1.715)
Intangível líquido
4.343
(795)
3.548
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidaRelatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
aos administradores e acionistas da Propay S.A. - SP/SP - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto,
da Propay S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileicaixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contá- ras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoaspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Propay S.A. em 31/12/2019, o desempenho individual ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realie consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor- zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profisdo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indiviAccounting Standards Board - IASB. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio- duais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposnais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili- ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecdades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relesuas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis- vantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade -CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contánormas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Como descrito beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adena nota explicativa nº 15, a Companhia, com objetivo de atender de forma possível ao CPC 24 -Eventos subsequentes, tem acompanhado a quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exisescala e magnitude do novo vírus COVID-19, que têm evoluído rapidamente e de forma significativa, impondo restrições a diversos clientes, te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidaconsumidores, fornecedores e outros parceiros comerciais, incluindo quarentena obrigatória, paralisações e restrições a viagens, atividades de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
comerciais e sociais, dentre outras. Tendo em vista a incerteza, a volatilidade e o rápido desenvolvimento da pandemia em mercados onde a as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgaCompanhia opera, a sua administração entende que neste momento está impossibilitada de estimar de forma fidedigna eventuais impactos ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todarelevantes do COVID-19 nos seus negócios. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da admi- via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avanistração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações cone adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apree com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e pelos con- sentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativitroles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, dades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administra- supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona- pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audidos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Adminis- toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. SP, 27/07/2020.
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Nova Master Auditores Independentes - CRC nº 2SP024315/O-6
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
Sergio Francisco Gamba - Sócio contador - CRC/SP nº 1SP164834/O-9

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS PROCESSO nº 1002108- 36.2015.8.26.0009 O Dr. Luis Roberto
Reuter Torro, Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional IX - V ila Prudente – SP.. Faz Saber
a DANIELA CRISTINA NEVES SUMIK, (RG n.º 35.949.455- 9) e (CPF n.º 343.757.708- 56) que lhes foi proposta uma
ação de Procedimento Comum AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTAR COM PEDIDO DE CONCESSÃO
DE TUTELA ANTECIPADA. “REVISIONAL DE ALIMENTOS, por parte de CELESTE CARMELA SUMYK. alegando em
síntese: a requerente é avó da requerida e que por decisão homologatória de acordo proferida nos autos de ação
revisional de alimentos ficou consignado que pagaria à neta, a título de pensão alimentícia, o valor equivalente a 10%
dos seus vencimentos líquidos; que desde então a requerente vem cumprindo com a obrigação alimentar; que a
requerida conta com mais de 24 anos de idade e, por conseguinte, requer a exoneração do encargo. Encontrandose a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a réu será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Ficam ainda a requerida INTIMADA de que, por decisão, foi deferido o pleito de tutela de urgência, para o fim de
suspender, os descontos a título de pensão alimentícia devidos pelo autor em relação a ré Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
28 e 29/08

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SÃO PAULO / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/
11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados
de 26/08/2020, para, querendo, purgar(em) o débito e evitarem a execução,
o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: A01935 – CONTRATO: 8023509021207 – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA CESARIO NEGRI, 86, 38º SUBDISTRITO –
VILA MATILDE, PQ. SAVOI CITY, SÃO
M

M
M
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Rodobens Veículos Comerciais SP S.A.

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Mútuo entre empresas ligadas
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou
interessar possa que, ADRIANA NEVES BRUNO, brasileira, solteira, maior, administradora de empresas,
RG nº 23.140.232-6-SSP/SP, CPF nº 183.837.048-01, domiciliada nesta Capital, residente naAvenida Moema
nº 55, apartamento nº 44, Moema, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 05 (cinco)
prestações em atraso, vencidas de 05/04/2019 a 05/08/2019, no valor de R$7.829,25 (sete mil, oitocentos e
vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$7.847,55 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que atualizado até 03/
11/2019, perfaz o valor de R$11.580,17 (onze mil, quinhentos e oitent a reais e dezessete centavos), cuja
planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição dos imóveis localizados naAvenida Moema, nºs 55/
65, apartamento nº 44, localizado no 4º andar ou 5º pavimento, e vaga indeterminada na garagem, localizada
parte no subsolo e parte no andar térreo, ambos do Edifício Saint Moritz, em Indianópolis – 24° Subdistrito,
objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrados sob n° 13 nas matrículas nºs 1.471 e 1.472. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário
das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica a devedora desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da
mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em
nome do fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após
o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma
Lei. São Paulo, 09 de agosto de 2019. O Oficial.
27, 28 e 29/08

CNPJ Nº 60.812.088/0001-78 - NIRE 35.300.037.731
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 25.05.2020. Horário: 16hs. Local: Rua Prefeito Gabriel José Antonio, 250, Parte, Vila das Palmeiras, CEP 07.024120, Guarulhos-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Libano Miranda Barroso – Presidente;
Ademir Odoricio – Secretário. Ordem do dia: (a) o exame, a discussão e votação do balanço patrimonial e demais
documentos relativos ao exercício de 2019; (b) a destinação do resultado líquido do exercício social; e (c) a reeleição
dos membros da Diretoria. Registro JUCESP: nº 303.434/20-0, em sessão de 12.08.2020.

GMHG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 03.129.554/0001-81 - NIRE 35300172523
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Em conformidade com o disposto na Lei 6.404/76, conforme alterada, e no Estatuto Social da GMHG Participações
S.A. (“Companhia”), ficam V.Sas. convocadas a participar da AGE de Acionistas, a ser realizada no dia 07/09/2020,
às 10h, em 1ª convocação, e no mesmo dia, às 11h, em 2ª convocação, na sede da Companhia, na Rua Iguatemi,
151, 20º andar, cj. 201, Itaim Bibi, SP/SP, CEP 01451-011, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (i)
retificação do valor e forma de pagamento da distribuição de lucros e dividendos informados na Ata de AGO/E
da Companhia realizada em 22/07/2020, registrada na JUCESP sob o nº 304.170/20-3 em 13/08/2020; e (ii)
ratificar as demais deliberações tomadas na Ata de AGO/E da Companhia realizada em 22/07/2020, registrada
na JUCESP sob o nº 304.170/20-3 em 13/08/2020. Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição
de V.Sas. para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. SP, 27/08/2020. GMHG Participações S.A.

11ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038165-69.2018.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
os demais ocupantes não encontrados, que por parte da Companhia Metropolitana de Habitação
de São Paulo-Cohab/SP., lhes foi ajuizada uma Ação de Reintegração de Posse, Desfazimento de
Construções e Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela, pelo procedimento Comum,
RQGH ¿JXUDP FRPR FRUUpXV 0DULQDOYD 0DULD GD 6LOYD 3HUHLUD H 2XWURV UHODWLYR DR HQWRUQR GR
Conjunto Habitacional Promorar6mR/XL]WHUUHQRVLGHQWL¿FDGRVFRPR/RWHQGDTXDGUD
do parcelamento denominado Conjunto Habitacional Promorar São Luiz, situado na Rua Cornelio
Zelaia, no 29º Subdistrito-Santo Amaro, objeto da matrícula nº 428.590, do 11° CRI, com área
de 2.367,72m² e Lote nº 24, da quadra 16, do parcelamento denominado Conjunto Habitacional
Promorar São Luiz, situado na Rua Cornelio Zelaia, no 29º Subdistrito-Santo Amaro, objeto da
matrícula nº 428.591, do 11° CRI, com área de 1.098,83m². Nestas condições, ajuizada a presente
DomR IRL UHTXHULGD D UHLQWHJUDomR GD$XWRUD QD SRVVH GRV LPyYHLV GH IRUPD GH¿QLWLYD FRP D
retirada de quaisquer pessoas e coisas do local e demolição das construções de barracos e
DOYHQDULD TXH Oi VH HULJLUHP FRQGHQDQGRVH RV UpXV HP SHUGDV H GDQRV FXVWDV H GHPDLV
cominações de direito. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a citação por
HGLWDOSDUDTXHRVPHVPRVQRSUD]RGHGLDVDÀXLUDSyVRSUD]RGHGLDVVXSUDFRQWHVWHP
a presente ação, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC).
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR D¿[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO
STE/ENGEMIN – PR 412
Empresas Consorciadas: STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A (NIRE
4330000418-0 – CNPJ/MF 88.849.773/0001-98) – Empresa Líder, com 50% de participação
e ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA (NIRE 4120191574-3 – CNPJ/MF
80.257.389/0001-94) com 50% de participação. Objeto: Contratação de empresa de
Consultoria para Elaboração do projeto executivo de engenharia para Duplicação, Restauração
e Implantação de vias marginais na Rodovia PR–412, no trecho compreendido entre a ponte
sobre o Canal de Matinhos e a interseção com a Rodovia PR-407 (Pontal do Paraná), no
Estado do Paraná, numa extensão estimada de 14,50 km, objeto do Edital de Concorrência
Nº 038/2019 - DER/DT, - SDP Nº 016/2019 – DER/DT, junto ao Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR. Sede: Rua Saldanha da Gama, n° 225, Bairro
Harmonia, em Canoas/RS – CEP 92310-630. Fundamentação Legal: Artigos 278 e 279 da
Lei 6.404/76. Data de Inicio: 25/08/2020, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio
Grande do Sul Certifico registro sob o nº 43500319532 em 25/08/2020 da Empresa
CONSORCIO STE/ENGEMIN - PR-412, NIRE 43500319532 e protocolo 206120184 05/08/2020. Autenticação: 9D85C0FD24F2EB5EFD3134296BD6C3A65DB4BC21. CNPJ/MF nº 38.212.336/0001-90.

JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ 11.158.812/0001-86 NIRE 35600487791
ATO Nº 1, DE 03 DE MARÇO DE 2020
A titular e administradora REGIANE MIRANDA LEITE DUARTE, da Empresa JR LOGISTICA E
TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35600487791,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.158.812/0001-86, resolve tornar público o Regulamento Interno, Tarifa
Remuneratória e o Memorial Descritivo
REGULAMENTO INTERNO
Armazém Geral
A empresa JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob NIRE n° 35600487791, inscrita no CNPJ sob o nº 11.158.812/0001-86 localizada no endereço RUA
ADRIANO JOSE MARCHINI, Nº 50C,AGUABRANCA, SÃO PAULO/SP – CEP: 05036-020 ESTABELECE
as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma:Artigo 1°. Serão
recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único.
Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições
legais. Artigo 2°. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando
não houver espaço suficiente para seu armazenamento; eII – se, em virtude das condições em que elas se
acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas.Artigo 3°. A responsabilidade pelas mercadorias
em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento
daquelas, bem como força maior.Artigo 4°. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do
depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento
especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso
e acondicionamento das mercadorias.Artigo 5°. As indenizações prescreverão em três meses, contados na
data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das
mercadorias em bom estado. Artigo 6°. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará
vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos
do Decreto n° 1.102/1903.Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants serão regidos pelas
disposições do Decreto n°1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de
funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe
comercial, desde que não contrários à legislação vigente. São Paulo, 03 de Março de 2020. JR LOGISTICA
E TRANSPORTES EIRELI. REGIANE MIRANDA LEITE DUARTE -Titular e Administradora - Registro
JUCESP 255.758/20-0 SESSÃO: 16/07/2020
MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES ART. 1°, ITENS 1° A4° DO DECRETO N° 1.102/1903.
Armazém Geral
A empresa JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob NIRE n° 35600487791, inscrita no CNPJ sob o nº 11.158.812/0001-86 localizada no endereço RUA
ADRIANO JOSE MARCHINI, Nº 50C,AGUABRANCA, SÃO PAULO/SP – CEP: 05036-020, tendo em vista
o que trata os itens 1°, 2°, 3° e 4° doArt. 1° do Decreto Federal 1.102/1903, DECLARA: CAPITAL da MATRIZ
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizados, em moeda corrente do PaísCAPACIDADE:
A área de armazenagem do galpão é de 717,35 m² (metros quadrados e 1.638 m3 (metros cúbicos).
COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade
estrutural e funcional, com condições de uso imediato. SEGURANÇA: de acordo com as normas técnicas
do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como os serviços propostos no
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO NAS
MERCADORIAS: Recebimento de mercadorias nacionais e/ou nacionalizados, em especial materiais
eletrônicos como por exemplo: Celulares, notebook, periféricos de microinformática; Impressoras, toner,
papel sulfite e insumos para impressão e peças para reparo; Peças e equipamentos eletrônicos para servidores.
DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CONFORME O TIPO DE
ARMAZENAMENTO: 1 (uma) empilhadeira elétrica capacidade de 2.000 kg, 3 (três) paleteiras manual
(carrinho hidráulico) capacidade de 3.000 Kg, 2 (duas) paleteiras manual (carrinho hidráulico) capacidade
de 2.000 Kg e 1 (uma) balança de piso capacidade de 2.000 kg. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE
PROPÕE: Armazenagem, Separação de itens e montagem de kits São Paulo, 03 de Março de 2020. JR
LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI. REGIANE MIRANDA LEITE DUARTE -Titular e Administradora
Registro JUCESP 255.758/20-0 SESSÃO: 16/07/2020
TARIFAREMUNERATÓRIA
Armazém Geral
A empresa JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI,registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob NIRE n° 35600487791, inscrita no CNPJ sob o nº 11.158.812/0001-86 localizada no endereço RUA
ADRIANO JOSE MARCHINI, Nº 50C, AGUABRANCA, SÃO PAULO/SP – CEP: 05036-020. Valores de
todos os serviços relacionados à atividade de Armazém Geral:ARMAZENAGEM Posição Pallet 100cm (C)
x 120cm(L) x 130cm(H) – R$ 65,00 p/ mês fechado ou parcial. Posição Pallet Especial 100cm (C) x 120cm(L)
x 130cm(H) – R$ 95,00 p/ mês fechado ou parcial; SEGURO AD- Valoren – 0,20% sobre o valor da N.F. p/
mês fechado ou parcial; EMISSÃO DE CONHECIMENTO / WARRANT Valor por título – R$ 50,00; MAO
DE OBRA, PESAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA CARGA/DESCARGA R$ 20,00 por hora cheia ou
parcial; CONDIÇÕES GERAISServiços Executados em horário extraordinários, domingos e feriados serão
acrescidos em 50% do valor da tarifa. São Paulo, 03 de Março de 2020. JR LOGISTICA E TRANSPORTES
EIRELI. REGIANE MIRANDA LEITE DUARTE - Titular e Administradora Registro JUCESP 255.758/200 SESSÃO: 16/07/2020
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Bolsonaro lança pedra fundamental
de duplicação da BR-469
Mourão diz que país
deve fazer dever de
casa para atrair
investimento
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse
na quinta-feira, que um ambiente de negócios amigável, segurança jurídica e reforma tributária compõem o “dever de
casa” que o governo brasileiro
tem de fazer para atrair investimento externo. Em conferência online promovida pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), Federação do Comércio do Estado
do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC),
Mourão afirmou que com o
juro baixo o capital especulativo perdeu espaço no Brasil.
“Agora é a hora de atrair
esse capital privado externo
que, de acordo com os dados
que circulam, teriam US$ 17
trilhões em rendimento negativo mundo à fora”.
Mourão disse que o Ministério da Economia e o Congresso têm que ajudar a criar
esse ambiente favorável e a reduzir o custo Brasil, sobretudo na infraestrutura. “Quem
trouxer seu recurso para cá vai
ganhar dinheiro”.
De acordo com o vice-presidente, o Brasil está vivendo
uma crise fiscal e de produtividade e o futuro econômico
do país passa por superar e fortalecer esses dois pilares da
economia.
Mourão disse que os ganhos obtidos com a reforma da
Previdência foram direcionados para o combate à pandemia
do novo coronavírus (covid19). E que para a retomada do
desenvolvimento pós-pandemia, é preciso agora avançar na
reforma tributária e na reforma administrativa.
“O Estado não pode continuar inchado do jeito que está.
Nós não vamos conseguir pagar isso”, disse.
Segundo Mourão, a tarefa
do governo Jair Bolsonaro é
fazer o assentamento das bases
para que o futuro econômico
do Brasil possa deslanchar e o
país consiga sair da “armadilha
da renda média” em que está
desde os anos de 1980.
Para que o comércio exterior brasileiro possa aumentar
sua participa ção no mercado
mundial, hoje da ordem de 1%,
Mourão disse que o Brasil tem
que se tornar um país com fluxo
de renda amigável de dentro para
fora e de fora para dentro, além
de ter maior competitividade. “O
custo Brasil, estimado em R$ 1,5
trilhão, é muito alto e reduzi-lo
é tarefa que o Executivo tem que
levar adiante junto com o Legislativo. E a sociedade civil organizada tem que pressionar para
que isso ocorra”, disse Mourão.
Grandes oportunidades
Segundo o vice-presidente,
o Brasil precisa se preparar de
forma mais objetiva, no sentido de aumentar sua inserção no
comércio global. Ele disse
acreditar que esse é um momento de grandes oportunida-

des, diante do cenário de mudanças que vai vir pela frente,
no mundo.
Mourão, no entanto, admitiu que é preciso mudar a imagem do Brasil, que está “um
tanto ou quanto abalada por alguns preconceitos” que ocorrem em relação ao país. “Eu
vejo o ano de 2021 como hora
de o Brasil se posicionar de
forma mais positiva dentro das
cadeias de comércio”.
Mercosul
No âmbito do Mercosul,
Hamilton M ourão disse que o
país está vivendo um momento
complicado, em função da crise
continuada da dívida externa do
nosso maior parceiro comercial, a Argentina, e, ao mesmo tempo, da pandemia do novo coronavírus. “Em um primeiro momento, a pandemia não teve impacto
tão grave naquele país, mas agora
começa a ter taxas de casos diárias elevadas, de 8 mil casos/dia,
o que equivaleria a 40 mil casos/
dia no Brasil. É um momento
complicado e perigoso”.
Sobre o acordo Mercosul/
União Européia, Mourão disse que apoia a ideia de ter uma
equipe no Brasil negociando
de forma permanente “não só
com os nossos parceiros do
Mercosul, bem como com a
União Europeia. Inclusive, tem
ruído nessa comunicação”. Ele
revelou que com a Alemanha,
o Brasil vem mantendo um
bom relacionamento.
Limite
Sobre as empresas nacionais na retomada pós-pandemia, o vice-presidente disse
que elas têm que se adaptar à
exigência moderna de proteger
o meio ambiente, trabalhar para
o social e ter governança, procurando inserção maior dentro
do nosso país e também nas
cadeias globais de valor.
Mourão disse que no combate à pandemia, o governo faz
o que é possível em relação a
isenções e adiamento do pagamento de impostos, para ajudar as empresas brasileiras.
Mourão alertou porém “que
nós estamos no nosso limite
para isso. Nós vivemos uma crise fiscal grave, nós estamos desde 2014 no vermelho”.
Segundo o vice-presidente,
a dívida pública do Brasil, que
estava na faixa de 78% do Produto Interno Público (PIB),
deverá fechar este ano entre
95% e 96% do PIB. Diante disso, ele vê pouco espaço fiscal
para que os mesmos incentivos
dados durante o período da pandemia possam ser mantidos
para a frente.
Para facilitar a vida das empresas, a solução que Mourão
vê é a reforma tributária, que poderá, em um primeiro momento, diminuir a dificuldade para o
pagamento de impostos para, em
um segundo instante, após conter a sonegação e evasão, deter
essa carga e, assim, aliviar aqueles que investem e produzem no
Brasil. (Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
participou na quinta-feira, (27)
do lançamento da pedra fundamental para a duplicação da BR469, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A obra, importante para o turismo da região, terá um investimento de R$ 139,4 milhões, sendo R$ 136,3 milhões bancados
pela Itaipu Binacional. O governo do Paraná será o responsável
pela licitação e gestão da obra.
Durante a cerimônia, Bolsonaro elogiou o trabalho do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna. “A Itaipu Binacional é um orgulho para todos

nós, não só por ser a hidrelétrica
que mais produz energia limpa,
mas pela forma que ele [Silva e
Luna] vem administrando a mesma. De modo que sobram recursos para que obras sejam executadas aqui nesse cantinho maravilhoso do estado do Paraná,
onde contamos com uma das
maravilhas do mundo, as nossas
Cataratas [do Iguaçu]”, disse.
A BR-469, conhecida também como Rodovia das Cataratas, tem 8,7 quilômetros (km) de
extensão e liga a cidade de Foz
do Iguaçu e o trevo da via para a
Argentina ao Aeroporto Interna-

cional de Foz do Iguaçu e ao Parque Nacional do Iguaçu, onde
ficam as cataratas.
Bolsonaro também visitou as
obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e a usina
hidrelétrica de Itaipu Binacional. A ampliação e as melhorias
do aeroporto vão permitir que
receba voos internacionais e se
torne um hub (centro de distribuição de voos) no Mercosul.
A duplicação da Rodovia das
Cataratas, bem como as obras do
aeroporto e a construção da Ponte
da Integração Brasil-Paraguai, compõem um conjunto de obras estru-

turantes em andamento na região,
com recursos da Itaipu Binacional.
No total, são aproximadamente R$
1 bilhão em investimentos.
Também faz parte do pacote
a construção de uma perimetral
que vai direcionar o tráfego da BR277, importante rodovia que corta o estado, para a nova ponte. A
empresa ainda está investindo na
construção do Mercado Municipal e na modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa
Cavalcanti – criado e mantido pela
empresa e que atende pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(Agência Brasil)

Senado aprova prorrogação de isenção
de impostos para exportadoras
O Senado aprovou na quintafeira, (27) a Medida Provisória
(MP) 960/20, que prorroga por um
ano a isenção de impostos para insumos usados em produtos tipo
exportação. Essa isenção é chamada drawback e ajuda as empresas
exportadoras, sobretudo em um
período de crise econômica, reduzindo custos de produção. A MP
segue para sanção presidencial.

Conforme o Ministério da
Economia, em 2019 aproximadamente US$ 49 bilhões em vendas externas foram realizadas com
o emprego desse regime, o que
representou 21,8% do total das
exportações nacionais naquele
ano. Entre os setores beneficiados, estão o de minério de ferro,
celulose, aves a até os de maior
valor agregado, como automóveis.

Os senadores votaram um
substitutivo aprovado na quartafeira, (26) da Câmara. O relator
da MP na Câmara, deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) acatou
emenda que dá um prazo de 30
dias para a empresa que descumprir os requisitos do drawback se
torne devedora dos tributos até
então dispensados.
Para receber o incentivo, a

empresa precisa se habilitar junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, responsável pela concessão
do drawback. Entre os tributos
suspensos estão o Imposto de
Importação, o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). (Agência Brasil)

Ação pede bloqueio imediato de
R$ 26 bilhões da mineradora Vale
A Justiça Estadual de Minas
Gerais recebeu pedido para bloquear de imediato R$ 26,6 bilhões da mineradora Vale pelos
“danos socioeconômicos causados no estado devido ao rompimento das barragens da Mina
Córrego do Feijão, localizada
em Brumadinho (MG)”, informou na quinta-feira, (27) a Advocacia-Geral da União (AGU),
autora do pedido em conjunto
com o Ministério Público e a
Defensoria Pública.
As entidades pedem ainda “o

pagamento de indenização de
aproximadamente R$ 55 bilhões, sendo R$ 28 bilhões por
danos morais coletivos e danos
sociais, R$ 26,6 bilhões pelos
danos econômicos sofridos pelo
estado mineiro e R$ 361 mil
pelos danos causados ao sítio
arqueológico Berros II”.
Pedem também “o imediato
julgamento, por meio de decisão parcial de mérito”, destacando “a necessidade da concessão de tutela de urgência”,
sob a alegação de que os da-

nos causados pela Vale atingem patamar superior a 45 bilhões de reais, “colocando em
risco a efetividade da prestação jurisdicional”, referindose ao desastre que causou a
morte de 270 pessoas e o desaparecimento de outras 11 pessoas, ocorrido em janeiro de 2019.
De acordo com a ação, a
magnitude da tragédia é “incontestável”, tendo causado
“enorme devastação ambiental” com reflexos sobre a
vida e as atividades econô-

micas de milhares de indivíduos, inclusive para o crescimento da economia de Minas
Gerais, estado com grande produção mineral.
“Faz-se necessário assegurar
que tais prejuízos sejam efetivamente reparados”, argumenta a
AGU, que nesse processo atua
como amicus curiae, o que permite a ela interlocução constante em favor da cooperação federativa e da efetivação do
princípio da reparação integral. (Agência Brasil)

Governo do Paraná submeterá protocolo
da vacina russa à Anvisa em até 30 dias
O Governo do Paraná deve
submeter à Anvisa dentro dos
próximos trinta dias o protocolo de validação para a fase 3 de
estudos clínicos da vacina russa no País. Depois de aprovado, a previsão é que o início dos
testes aconteça em mais 15
dias. Deverão ser testadas no
mínimo 10 mil pessoas no Brasil, com prioridade para profissionais de saúde.
Na quinta-feira (27), o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o
diretor-presidente do Instituto
de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Jorge Callado, participaram, em Brasília, de reuniões
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a
Embaixada Russa no Brasil para
agilizar o processo de aprovação dos testes pelos órgãos regulatórios nacionais.
Pela manhã a comitiva para-

naense conversou com o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, para ajustar os
termos do protocolo. No início
da tarde, o encontro foi com o
embaixador russo no Brasil,
Sergey Akopov, ocasião na qual
foram tratadas questões técnicas para o início dos testes e
eventual produção da vacina
pelo Tecpar.
“Nossa prioridade, agora,
é aprovar os estudos clínicos
no Brasil. Este é o primeiro
passo para a entrada da vacina no País e estamos trabalhando nisso com muito cuidado, transparência e dentro
de todos os parâmetros científicos exigidos”, afirmou o
chefe da Casa Civil.
De acordo com o diretorpresidente do Tecpar, o laboratório russo já enviou informações sobre a vacina, que

estão protegidas pelo termo
de confidencialidade já assinado entre as partes. “Todas
essas informações serão submetidas à Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep)
e à Anvisa”, disse.
Caso as avaliações e aprovações aconteçam dentro do
prazo esperado, Callado acredita que o Paraná poderá começar a testagem em 45 dias, inicialmente com 10 mil voluntários. O número final só será
definido após a conclusão do
protocolo de validação.
As conversas com a Rússia
para uma parceria nos estudos
e produção da vacina começaram no final de julho. Em 12 de
agosto, o Governo do Paraná
firmou um memorando de entendimento com o Fundo de Investimento Direto da Rússia
para ampliar a cooperação téc-

nica sobre a vacina contra a
Covid-19 desenvolvida pelo
Instituto Gamaleya.
Na sequência, equipes do
Tecpar e do Instituto Gamaleya
assinaram o termo de confidencialidade, passaram a trocar informações e a desenvolver o
protocolo de validação, a primeira etapa de todo o processo. As etapas seguintes incluem
a organização e início dos testes, o registro e a produção da
vacina no Paraná.
Para coordenar as atividades de pesquisa da vacina o governador Carlos Massa Ratinho Junior instituiu o Comitê
Técnico Interinstitucional de
Cooperação para Pesquisa,
Desenvolvimento, Testagem,
Fabricação e Distribuição de
Vacina contra Sars-CoV-2
(Covid-19) - comitê coordenado pela Casa Civil. (AENPR)

Startups no Brasil:
o mercado está aquecido
O número de startups aumentou mais de 500 por cento em oito
anos, com vários negócios inovadores. Em tempos de pandemia,
grandes empresas aceleraram o investimento digital, impactando
na busca por este modelo de negócio escalável e repetível. Prova
disso foi a aquisição, recente, de startups pela Natura, Nubank, Stone e Magalu, com cifras milionárias. Esse crescimento exponencial exige, porém, um ambiente nas startups mais estruturado para
investimentos e focado para a velocidade das mudanças.
As startups que estão sendo adquiridas atendem a três parâmetros que o investidor quer de uma empresa. A primeira delas, supondo que seja a primeira rodada de captação, é se o mercado é
grande o suficiente ou se aquele problema que o empreendedor
está tentando resolver é um problema grande o suficiente versus
o valor que ele imagina cobrar pela solução daquele problema.
Para exemplificar, você consegue cobrar de 10 a 15 por cento do
valor que gera para o seu usuário. Então se você gera o valor de
R$1000,00, não vai conseguir cobrar 800,00. Isso dá a ideia se a
empresa é grande o suficiente e se ela tem um posicionamento
que viabiliza a relação de troca de valor dela para com o cliente.
A segunda etapa que a empresa investidora dará, é avaliar a qualidade do empreendedor ou seja da startup. É muito difícil avaliar
a qualidade técnica do empreendedor porque o investidor tem
pouco contato com ele. A não ser que já o conheça por conta de
outro tipo de engajamento. Assim, consegue-se avaliar a startup a
partir de algumas características como a visão, a ambição e a capacidade que o empreendedor tem de explicar o problema que
quer resolver e o contexto histórico que ele quer resolver.
E por último, o investidor também avaliará a possibilidade dessa
empresa em ter liquidez

no futuro. Ele olha para companhia pensando: se tudo der certo aqui, como será o retorno do investimento, quem pode comprar
essa empresa, qual seria o final da estrada. Como investidor, você
só retorna o capital se ela for listada caso fique grande ou se ela
for vendida.
Investidores em geral são mais ativos em alguns seguimentos,
ficando mais fácil de avaliar o investimento. Por outro lado, é importante que o dono da startup escolha seus investidores com quem
está se relacionando. E principalmente, escolher bem, o investidor anjo ou o Smart Money porque é aquele que vai agregar capital
e conhecimento. Ter os investidores certos na sua empresa faz
muita diferença porque eles vão entender o estágio da companhia
e a dinâmica do mercado, além de facilitar contatos e a introdução
de novos investimentos para uma nova rodada futura.
Para encontrar investidores existem aceleradoras, associações,
entidades e está cada vez mais fácil ter acesso aos fundos. Existem até sites que consolidam essa informação hoje, como o
www.dealflowbr.com, uma iniciativa do Guilherme Lima. Assim
reforço novamente o papel dos investidores anjo porque aceleram
o processo com a experiência e o pitch para que outros investidores se interessem pela startup. O que tem acontecido também é
que investidores de sucesso voltam ao ecossistema e fomentam
as novas startups.
O processo de M&A (fusão e aquisição) segue várias etapas
como diligência, governança adequada, controles legais até o documento detalhado da transação. E nos próximos 12 meses terá ainda,
no país, uma aceleração positiva, uma janela favorável, mesmo no
cenário da Covid. Por isso, foque nos fundamentos, estabeleça prioridades, cuide do time. Julian Tonioli, sócio da Auddas.

