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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,36
Venda:       5,36

Turismo
Compra:   5,34
Venda:       5,66

Compra:   6,34
Venda:       6,35

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

15º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Previsão do Tempo

Race Cup volta à Interlagos no
 próximo final de semana

Após mais de sete meses,
214 dias para ser mais exato, a
Race Cup estará de volta às pis-
tas no próximo final de sema-
na, em Interlagos, para a disputa
da segunda etapa da temporada
de 2020 na LDA (Liga Despor-
tiva de Automobilismo).

A categoria que é composta
por GM Celtas, equipados com
motores 1.4 Flexpower e pneus
radiais, prega pelo equilíbrio en-
tre os carros e disputa entre os
pilotos que terão três treinos li-
vres mais a classificação, para
tirar a ferrugem que foi acumu-
lada durante a pandemia.

“É extremamente impor-

tante o retorno da categoria. São
muitos meses longe das disputas
e sabemos de tudo o que envol-
ve. Não é apenas o prazer e a
emoção de ver os carros acele-
rando, mas também lembrar que
tudo isso gera emprego e traba-
lho para muita gente.”

“Não podemos deixar de fa-
lar que também temos o lado dos
pilotos. Somos uma categoria de
entrada, e os pilotos que querem
entrar no mundo do automobilis-
mo não tem tempo a perder, en-
tão esse retorno é providencial e
necessário”, concluiu Alexandre
Flaquer, idealizador da categoria.

Cronograma da segunda eta-

pa da Race Cup:
Sexta feira, 4:
1° treino livre: 08:00 às

08:20; 2° treino livre: 10:45 às
11:05; 3° treino livre: 13:30 às
13:50

Sábado, 5:
Abastecimento e Vistoria:

06:30 às 07:00; Classificação:
08:00 às 08:20

1° Corrida: Largada às 10:55
- 12 voltas ou 30 minutos

Domingo, 6:
2° Corrida: Largada às 09:15

- 12 voltas ou 30 minutos
Para mais informações sobre

a categoria, entrar em contato
através do e-

mail: contato@racecup.com.br
Conheça mais sobre a cate-
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F-Renault Eurocup: Collet volta à pista
 e defende liderança em Nurburgring

Após um intervalo de 40
dias, pilotos e equipes da Fór-
mula Renault Eurocup voltam
a acelerar para a disputa da ter-
ceira etapa em rodada dupla da
temporada 2020. Após duas
etapas na Itália, a categoria
desembarca na Alemanha ten-
do o brasileiro Caio Collet na
liderança do campeonato.

Nas provas em Monza e
Ímola, Collet conquistou uma
vitória, um segundo, um tercei-
ro e um quinto lugar. Com os
resultados, o piloto, que inte-
gra o Renault Sport Academy,
soma 68 pontos na tabela, 14
de vantagem em relação ao
vice-líder Franco Colapinto e
18 à frente do espanhol David

Vidales, terceiro colocado.
A pista alemã de 5.148 me-

tros e 16 curvas não será novida-
de para o brasileiro, que no ano
passado, em sua temporada de

estreia na Fórmula Renault Eu-
rocup, foi ao pódio na segunda
corrida em Nurburgring, com um
terceiro lugar.

Durante a pausa no calendá-

rio, o brasileiro participou de ati-
vidades na sede da equipe Re-
nault de F-1, em Enstone, na In-
glaterra, vivenciando a rotina de
alguns departamentos da fábrica.
Também esteve em Viareggio, na
Itália, onde intensificou seu pro-
grama de treinos físico e mental
na Fórmula Medicine.

Atual campeão da F-Renault
Eurocup entre os estreantes,
Collet prepara-se agora para uma
verdadeira maratona, com oito
etapas e 16 provas em três me-
ses de disputa, passando por seis
países e oito pistas diferentes.

As atividades em Nurbur-
gring terão início nesta quinta-
feira (3), com quatro sessões de
testes de 50 minutos cada. Na

sexta-feira (4) serão dois trei-
nos livres e o classificatório
para a corrida 1, a partir das
11h25 (de Brasília). No sába-
do (5), a primeira prova terá
sua largada às 10h35 (de Bra-
sília), antes, no entanto, acon-
tecerá o classificatório para a
corrida 2 (5h40 de Brasília).
No domingo (6), a largada será
às 5h25 (de Brasília).

Os treinos classificatórios
e as corridas estão programa-
dos para serem exibidos ao vivo
pelo Youtube e Facebook da
Renault Sport (https://
www.youtube.com/user/re-
naultsport ou https://
www.facebook.com/RenaultS-
portSeries/).
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Enquanto
Trump repudia

protestos,
Biden

ressaltará
segurança de

escola
O candidato democrata à

Presidência dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, tentará redi-
recionar o foco da corrida
eleitoral para o novo corona-
vírus e a maneira como o pre-
sidente Donald Trump, que
busca a reeleição, lida com a
pandemia durante um evento
de campanha sobre a reaber-
tura segura das escolas na
quarta-feira (3).

A crise de saúde, que já ma-
tou mais de 184 mil norte-ame-
ricanos, foi ofuscada nos últi-
mos dias por tumultos civis em
Portland, no Oregon, e Kenosha,
no Wisconsin, onde policiais ba-
learam Jacob Blake nas costas na
semana passada, desencadeando
protestos.                      Página 3

Ministro da
Saúde da
Alemanha

descarta novo
lockdown

no país
A Alemanha não vai preci-

sar de outro lockdown (fecha-
mento total) de amplitude na-
cional no inverno do Hemisfé-
rio Norte para manter o novo
coronavírus sob controle, ape-
sar do aumento nas infecções,
disse na terça-feira, (2), em
Berlim, o ministro da Saúde,
Jens Spahn.

Depois de manter o número
de infecções e de mortes por
covid-19 em patamares relativa-
mente baixos se comparados
com seus vizinhos europeus, o
total de novos casos na Alema-
nha tem acelerado nas últimas
emanas, aumentando os temores
de uma segunda onda. Página 3
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O Banco Central apresentou na
quarta-feira (2) a nova cédula de R$
200, que passa a ter valor legal ime-
diatamente e começa a circular con-
forme a demanda. Ao todo, serão
disponibilizadas 450 milhões de
unidades da nota até o fim do ano.

Para o presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, a introdução
da nova cédula era fundamental
para evitar um eventual desabas-
tecimento do papel-moeda fren-
te ao aumento da demanda por di-
nheiro em espécie desde o início
da pandemia do novo coronavírus.

“O momento singular que es-

tamos vivendo trouxe os mais di-
versos desafios, e um deles foi um
aumento expressivo na demanda da
sociedade brasileira por dinheiro
em espécie. O aumento foi verifi-
cado no Brasil desde o início da
pandemia, mas não foi exclusivi-
dade do nosso país. Outras nações
viveram fenômeno semelhante.
Em momentos de incerteza, é na-
tural que as pessoas busquem a
garantia de uma reserva em dinhei-
ro”, afirmou, durante o discurso
de lançamento do novo modelo.

A cédula de R$ 200 traz co-
res cinza e sépia predominantes

e homenageia o lobo-guará, ani-
mal típico da fauna do cerrado
brasileiro, e atualmente ameaça-
do de extinção. A nota tem o
mesmo formato e dimensões da
cédula de R$ 20 (14,2cm x
6,5cm). A decisão de manter o
formato, segundo o BC, é para
melhor adaptação aos caixas ele-
trônicos e demais equipamentos
automáticos que aceitam e for-
necem cédulas de dinheiro.

“O Banco Central tem atua-
do durante todos estes meses e
tem conseguido fornecer cédu-
las e moedas de modo a atender
às necessidades da sociedade de
forma adequada. Ainda assim,
como estamos vivendo um mo-
mento sem precedentes na his-
tória, não há como prever se essa
demanda por dinheiro em espé-
cie continuará aumentando, e por
quanto tempo. Esse momento,
com essas necessidades, se mos-
trou oportuno para o lançamen-
to de uma cédula de maior valor,
cujo pré-projeto já existia desde
o lançamento da segunda família
de cédulas, em 2010”, acrescen-
tou Campos Neto.          Página 3

Golpes financeiros contra
idosos cresceram 60%,

diz Febraban

Covid-19: mais da metade
de pequenos negócios

retomou atividades
Página 7

Prefeituras do litoral de SP
querem polícia contra
covid-19 no feriado

Campos Neto diz que
economia pode crescer
acima de 4% em 2021

Página 3

Até o dia 15 deste mês, o
estado de São Paulo pode ter
entre 900 mil e 1 milhão de
casos confirmados do novo
coronavírus. Segundo o Cen-
tro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, até
esta data, o estado poderá acu-
mular entre 33 mil e 38 mil
mortes por covid-19 [a doen-
ça provocada pelo novo
coronavírus].

O estado tem, até o mo-

mento, o 826.331 casos con-
firmados do novo coronavírus,
dos quais 11.956 foram
contabilizados nas últimas 24
horas. Os óbitos somam, até
agora, 30.673, dos quais 298
foram registrados nas últimas
24 horas.

Do total de pessoas
diagnosticadas com a covid-19,
666.857 pessoas estão recupe-
radas, sendo 91.605 delas após
internação.               Página 2

Com a chegada do feriado da
Independência do Brasil, cele-
brado na próxima segunda-feira
(7), gestores da Baixada Santista
solicitaram ao governo estadual
reforço policial. A preocupação
é em relação à circulação de pes-
soas nas praias, fator que pode

fazer disparar os índices de co-
vid-19 na região.

Segundo informaram as
prefeituras de Santos e São Vi-
cente à Agência Brasil, o pe-
dido foi apresentado em reu-
nião por videoconferência na
terça-feira (1º).             Página 2

goria acessando: https://
www.racecup.com.br/
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SP pode ter 1 milhão de casos
do novo coronavírus até o dia 15

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

Até o dia 15 deste mês, o
estado de São Paulo pode ter
entre 900 mil e 1 milhão de
casos confirmados do novo
coronavírus. Segundo o Cen-
tro de Contingência do Coro-
navírus em São Paulo, até
esta data, o estado poderá
acumular entre 33 mil e 38

mil mortes por covid-19 [a
doença provocada pelo novo
coronavírus].

O estado tem, até o momen-
to, o 826.331 casos confirma-
dos do novo coronavírus, dos
quais 11.956 foram contabiliza-
dos nas últimas 24 horas. Os
óbitos somam, até agora,

30.673, dos quais 298 foram
registrados nas últimas 24 horas.

Do total de pessoas diag-
nosticadas com a covid-19,
666.857 pessoas estão recupe-
radas, sendo 91.605 delas após
internação.

Há 4.916 pessoas interna-
das em estado grave em todo o

estado, em casos suspeitos ou
confirmados do novo corona-
vírus, além de 6.460 que estão
em leitos de enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos em uni-
dades de terapia intensiva
(UTI) está em 54% no estado
e em 51,5% na Grande São
Paulo. (Agência Brasil)

Prefeituras do litoral de SP querem
polícia contra covid-19 no feriado

Com a chegada do feriado da
Independência do Brasil, cele-
brado na próxima segunda-feira
(7), gestores da Baixada Santis-
ta solicitaram ao governo esta-
dual reforço policial. A preocu-
pação é em relação à circulação
de pessoas nas praias, fator que
pode fazer disparar os índices de
covid-19 na região.

Segundo informaram as pre-
feituras de Santos e São Vicente
à Agência Brasil, o pedido foi
apresentado em reunião por vi-
deoconferência na terça-feira
(1º). Os prefeitos dos nove mu-
nicípios da faixa litorânea (Ber-
tioga, Cubatão, Guarujá, Itanha-
ém, Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos e São Vicente)
argumentaram que o ideal seria
organizar uma operação conjun-
ta. Para isso, foi demandado o
envio de policiais militares de
outras localidades, para se juntar,
ao longo do feriado prolongado,
aos efetivos dos municípios.

“Os prefeitos entendem que
a ação integrada com o estado
permitirá maior eficácia no con-
trole do cumprimento das normas
vigentes, uma vez que as guardas
civis municipais não têm efetivo
suficiente para atender o eleva-
do número de turistas lotando as
praias, como ocorreu no último
final de semana”, informou, em
nota, a prefeitura de Santos. A ci-
dade soma 18.517 casos confir-
mados de covid-19 e 568 mor-
tes ocasionadas pela doença. No
estado, foram registrados, até
ontem, 814.375 casos confirma-
dos e 30.375 óbitos.

“Trata-se do segundo pedido
de apoio do Condesb [Conselho
de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada San-
tista] ao estado. No feriado pro-
longado de 1º de maio, os prefei-
tos pediram a ação da PM [Polí-
cia Militar] nas rodovias, a fim de
evitar a vinda maciça de turistas à
Baixada Santista, mas o pedido

não foi atendido na ocasião.”
Segundo as prefeituras, o

secretário de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Macha-
do Neto, comprometeu-se a le-
var o pleito de apoio da PM ao
governador João Doria.

Governo do estado
Em entrevista coletiva no

começo da tarde, o governador
de São Paulo João Doria disse
estar muito preocupado com a
possibilidade de formação de
aglomerações nas praias do li-
toral paulista durante o feria-
do prolongado, assim como
ocorreu no último final de se-
mana.  “Fazemos aqui um ape-
lo para que prefeitos e prefei-
tas de cidades do litoral ou que
são destinos turísticos para
que adotem medidas restriti-
vas e contem com o apoio da
Polícia Militar, desde que se-
jamos solicitados”, disse o
governador. Segundo o gover-

no paulista, cada prefeito é res-
ponsável pela fiscalização em
sua cidade. A Polícia Militar só
pode atuar se o prefeito fizer
uma solicitação formal ao go-
verno de São Paulo.

Doria fez um apelo também
para que as pessoas evitem se
aglomerar, o que pode ajudar a
disseminar ainda mais o vírus.
“Tenham cuidado, tenham zelo.
Nada de aglomeração. Ainda es-
tamos na quarentena, com pes-
soas infectadas, e temos muitos
óbitos ainda. Não é hora de ce-
lebrar, comemorar ou agluti-
nar”, falou Doria. Com o calor e
o sol do último final de semana,
as pessoas foram às praias do li-
toral paulista, abandonando as
medidas necessárias para o con-
trole da pandemia do novo co-
ronavírus. Além de não respei-
tarem o distanciamento social e
se aglomerarem nas praias, os
banhistas não usavam máscaras.
(Agência Brasil)

Governo de SP contrata psicólogos
para atender professores e alunos

O governo de São Paulo vai
contratar mil psicólogos para
atender os 3,5 milhões de estu-
dantes e 250 mil professores e
servidores da rede pública esta-
dual paulista. Por causa da pan-
demia do novo coronavírus, o
atendimento será feito de forma
remota, por videoconferência.

O programa Psicólogos da
Educação começará a funcionar
a partir de novembro, com aten-
dimento nas mais de 5 mil es-
colas da rede pública. Cada es-
cola terá à disposição, no míni-
mo, 5 horas semanais de atendi-
mento por um psicólogo. Segun-
do a Secretaria Estadual da Edu-

cação, quanto maior for o núme-
ro de alunos atendidos pela uni-
dade, maior será a carga horária
semanal disponibilizada pelos
profissionais. Para ter acesso ao
atendimento, as escolas terão de
realizar agendamento por meio
de uma plataforma eletrônica
específica.

Os psicólogos atuarão prio-
ritariamente em atividades cole-
tivas, visando a melhoria de todo
o ambiente escolar, mas haverá
a possibilidade de atendimento
clínico de emergência para alu-
nos ou servidores.

Embora o programa já esti-
vesse em estudo pelo governo,

ele será implantado agora moti-
vado pelos efeitos psicológicos
promovidos pela pandemia.

“Desde o período anterior à
pandemia, a ansiedade é um dos
fatores que mais afeta os educa-
dores: 28% afirmam estar so-
frendo ou ter sofrido algum tipo
de depressão. Agora, quase 50%
dos professores indicam que
estão preocupados com a saúde
mental”, disse Rossieli Soares,
secretário de Educação. Além
dos professores, acrescentou
ele, 80% dos jovens dizem que
o lado emocional tem atrapalha-
do nos estudos. “O aumento de
ocorrência desses transtornos

acaba afetando a própria apren-
dizagem”, falou Soares.

Os psicólogos vão apoiar o
desenvolvimento das ações do
Programa de Melhoria da Con-
vivência e Proteção Escolar
(Conviva-SP) e orientar profis-
sionais sobre sinais passíveis de
identificação de traumas e abu-
sos entre os alunos, além de con-
duzir testes e ferramentas psico-
lógicas, conforme planejamen-
to de cada escola. Outra ação
prevista é o apoio dos psicólo-
gos aos docentes no desenvol-
vimento de habilidades socioe-
mocionais dos estudantes.
(Agência Brasil)

Professores poderão ter pagamento
adicional na volta às atividades

Os professores da rede es-
tadual que aumentarem a carga
horária para participar das ativi-
dades presenciais nas escolas, a
partir do próximo dia 8 de se-
tembro, receberão um valor adi-
cional sobre o salário. O bene-
fício integra a resolução que
define regras e protocolos para
a retomada das escolas do esta-
do de São Paulo, tanto das redes
públicas como das privadas, e foi
publicado no Diário Oficial de
terça-feira (1º).

O retorno no dia 8 de setem-
bro não é obrigatório e deve
ocorrer, ou não, mediante escu-
ta da comunidade escolar. Os

municípios também têm autono-
mia de interferir no calendário,
embasados por dados epidemi-
ológicos de suas regiões.

As atividades presenciais
poderão ocorrer somente em
unidades escolares localizadas
em áreas classificadas, no perí-
odo anterior de 28 dias conse-
cutivos, na fase amarela do Pla-
no São Paulo. As escolas esta-
duais que retornarem poderão
receber, no máximo, 20% dos
alunos por dia, independente da
etapa do ensino.

Já as redes municipais e pri-
vadas devem seguir o decreto do
governo do estado que prevê o

limite de 35% para educação in-
fantil e anos iniciais do ensino
fundamental, e 20% para anos
finais do ensino fundamental e
ensino médio. Todas as unidades
também ficam autorizadas a fun-
cionar em horário reduzido.

Atividades permitidas
No caso de as atividades pre-

senciais serem retomadas, a
oferta de atividades deve ser pla-
nejada com a comunidade. Den-
tre as atividades possíveis estão:
atividades de reforço e recupe-
ração da aprendizagem; acolhi-
mento emocional; orientação de
estudos e tutoria pedagógica;

plantão de dúvidas; avaliação di-
agnóstica e formativa; atividades
esportivas e culturais.

Prevê-se, ainda, a possibili-
dade da utilização da infraestru-
tura de tecnologia da informação
da escola para estudo e acompa-
nhamento das atividades escola-
res não presenciais para os alu-
nos que não conseguem o fazer
de suas casas.

Os estudantes que compõem
o grupo de riscos devem perma-
necer em casa fazendo as ativida-
des remotas. Também é recomen-
dável que os profissionais que es-
tejam neste grupo não retornem
ao trabalho presencialmente.

Metrô de São Paulo recebe
campanha de alerta sobre depressão

A Linha 4 – Amarela do
Metrô de São Paulo recebe,
durante todo o mês de setem-
bro, uma campanha de consci-
entização sobre a depressão.
Um dos vagões da linha será
caracterizado, apontando ex-
pressões usadas no cotidiano
que, muitas vezes, minimizam
a doença e afastam a pessoa do
tratamento necessário.

As informações também
serão transmitidas em vídeos
animados nos monitores dos
trens e das estações. Um QR
Code (código de barras que di-
reciona o acesso a conteúdos)
encaminhará para um guia que
explica como dialogar de for-
ma empática e acolhedora so-
bre depressão.

A iniciativa é do movimen-

to Falar Inspira Vida, que con-
ta com o apoio de empresas
farmacêuticas e participação
da Associação Brasileira de
Familiares, Amigos e Porta-
dores de Transtornos Afeti-
vos, do Centro de Valorização
da Vida (CVV), Departamen-
to de Psiquiatria da Universi-
dade Federal de São Paulo, do
Instituto Crônicos do Dia a

Dia (CDD) e do Instituto Vita
Alere.

Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a de-
pressão afeta cerca de 5,8% da
população brasileira, o que
corresponde a 11,5 milhões de
pessoas. A doença é apontada
como um dos principais fato-
res que levam ao suicídio.
(Agência Brasil)

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

lítica na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Na Inter-
net desde 1996, o site www.cesarneto.com foi se tornando
uma referência das liberdades possíveis. No Twitter, @Ce-
sarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Vereadora Rute (irmã da deputada na ALESP Marta Costa

- agora vice do Matarazzo pra prefeitura paulistana) segue
em campanha pela reeleição. Elogiou o prefeito Bruno Co-
vas (PSDB) pela boa relação com Assembleia de Deus (Be-
lém) do histórico Wellington, pai das 2 parlamentares

+
PREFEITURA (SP)
Pelo menos 6 partidos estão querendo indicar o candida-

to a vice na chapa pela reeleição do Bruno Covas. Até o pró-
ximo dia 12, data da convenção do PSDB, pode rolar um nome
que dê leveza na chapa. Quanto a uma chapa ‘puro-sangue’, o
nome hoje é o do ex-deputado federal Trípoli

+
ASSEMBLEIA (SP)
Quem tem como vice-governador alguém que presidiu a

ALESP, como Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL), pode se dar
ao luxo de praticamente anunciar que a ALESP vai aprovar a
reforma administrativa já pra 2021, com inúmeras privatiza-
ções com participação do investimento estrangeiro

+
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB ‘liberal de centro’) se-

gue defendendo sua esposa e 1ª Dama Bia, sobre comentári-
os (tirados do contexto por adversários) que ela faz sobre
uma ‘outra cidade’ dentro de cidades como a Capital São Pau-
lo, formada por moradores de rua

+
CONGRESSO (BR)
Quem segue em prisão domiciliar e tendo que pagar por

condenações (com a fortuna da mãe) é o ex-deputado fede-
ral (SP) Paulo Maluf. Reinou na ARENA (hoje PP). O ex-
prefeito paulistano e ex-governador paulista tá completando
89 de idade. Quase nada a comemorar

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Após tomar bicadas das emas, quando passeava pelos jar-

dins do Palácio (curando-se da Covid 19), Jair Bolsonaro vi-
rou motivo de gozação cruzada pelo fato de um lobo guará -
que estampa a nova nota de 200 Reais - ter invadido um re-
feitório justo do Exército brasileiro

+
PARTIDOS
O PTB - do eterno dono Jefferson - acertou quando pre-

viu que governadores e prefeitos pelo Brasil seriam afasta-
dos, cassados e até presos em função do que chamou de ‘Co-
vidão’ : crimes cometidos por políticos que roubaram em
nome do combate à pandemia Covid 19

+
POLÍTICOS
... O REPUBLICANOS (ex-PRB) tá sendo atacado pela

Globo (tv), através das coberturas do caso dos Guardiões do
Crivella (prefeito do Rio), que seriam seus leões de chácara
nas portas dos prontos socorros e hospitais. A Record (tv)
pode dar vários trocos na família Marinho

+
H I S T Ó R I A S
Prisão - temporária - do dono do PSC (Partido Social

Cristão) no Rio e no Brasil,  pastor Everaldo (caso ligado ao
afastamento do governador Witzel do cargo por corrupções
e roubos de dinheiro pra Covid 19) tá deixando certos donos
de outros partidos bem preocupados



Governo destina recursos para
redução da tarifa de energia elétrica
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Lembre sempre de lavar as mãos

Enquanto Trump repudia
protestos, Biden ressaltará

segurança de escola
O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos,

Joe Biden, tentará redirecionar o foco da corrida eleitoral para
o novo coronavírus e a maneira como o presidente Donald
Trump, que busca a reeleição, lida com a pandemia durante
um evento de campanha sobre a reabertura segura das escolas
na quarta-feira (3).

A crise de saúde, que já matou mais de 184 mil norte-america-
nos, foi ofuscada nos últimos dias por tumultos civis em Portland,
no Oregon, e Kenosha, no Wisconsin, onde policiais balearam Ja-
cob Blake nas costas na semana passada, desencadeando protestos.

Biden e o republicano Trump defendem argumentos confli-
tantes no debate sobre qual candidato consegue manter o país
em segurança. Trump visitou Kenosha na terça-feira (2) e acu-
sou democratas de fomentarem os protestos às vezes violentos
contra a injustiça racial e a brutalidade policial, que abalam a
nação há meses desde a morte do negro George Floyd sob cus-
tódia da polícia de Mineápolis.

Mas agora que milhões de alunos dos ensinos primário e se-
cundário de todo o país iniciam um novo ano letivo, seja virtual
ou presencialmente, a campanha de Biden planeja realizar uma
entrevista coletiva com especialistas médicos na cidade de Wil-
mington, no Delaware, onde mora, na quarta-feira (3), delinean-
do como as escolas podem reabrir correndo o mínimo de risco.

Reabrir as escolas em meio à pandemia também é uma das
maiores prioridades de Trump, mas a equipe de Biden insiste que
ele a pleiteia de forma irresponsável. "Ele não está ouvindo es-
pecialistas ou cientistas", disse Symone Sanders, uma conselheira
de Biden. "Ele está seguindo em frente e tentando reabrir esco-
las porque acha que ajudará com sua reeleição."

Biden pediu ao Congresso que autorize mais financiamento
para auxiliar distritos escolares estaduais e municipais com difi-
culdades para proporcionar serviços a estudantes em meio à re-
tração econômica.

Nesta quarta-feira, Trump viajará à Carolina do Norte - que,
assim como o Wisconsin, é um Estado chave na eleição presi-
dencial - e falará durante a comemoração do 75º aniversário do
fim da Segunda Guerra Mundial. (Agência Brasil)

Ministro da Saúde da
Alemanha descarta novo

lockdown no país
A Alemanha não vai precisar de outro lockdown (fechamento total)

de amplitude nacional no inverno do Hemisfério Norte para manter o
novo coronavírus sob controle, apesar do aumento nas infecções, disse
na terça-feira, (2), em Berlim, o ministro da Saúde, Jens Spahn.

Depois de manter o número de infecções e de mortes por
covid-19 em patamares relativamente baixos se comparados com
seus vizinhos europeus, o total de novos casos na Alemanha tem
acelerado nas últimas semanas, aumentando os temores de uma
segunda onda.

Spahn disse que especialistas e políticos estão aprendendo
mais sobre o vírus a cada dia. Embora um lockdown em março
tenha sido a coisa certa a fazer naquele momento para proteger
os mais vulneráveis na sociedade, tal medida não será necessária
novamente, explicou ele.

"Certamente não precisaremos fazer isso nacionalmente",
disse Spahn, acrescentando que as autoridades regionais pode-
rão lidar com os surtos.

"Podemos ir para o outono e o inverno com confiança", afir-
mou em entrevista coletiva.

O ministro disse também que não haverá necessidade de re-
introduzir a proibição de visitas a casas de repouso. "E podemos
ver que, nas lojas, temos as coisas sob controle, com o distanci-
amento social e as máscaras", disse.

Ele enfatizou que as pessoas devem continuar a manter a cau-
tela, por exemplo, lavando sempre as mãos e usando máscaras.

"Estamos aprendendo onde os perigos são maiores, infeliz-
mente quando socializamos e celebramos em conjunto", disse.
(Agência Brasil)

O governo federal editou
medida provisória (MP) que
destina recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético
(CDE) para a redução da tarifa
de energia elétrica para os con-
sumidores até 31 de dezembro
de 2025. A MP 998/2020 foi
publicada na quarta-feira, (2) no
Diário Oficial da União e regu-
lamenta o setor elétrico, com a
alteração em diversos dispositi-
vos legais.

A CDE é um fundo do setor
elétrico que custeia políticas
públicas e programas de subsí-
dio, como o Luz para Todos e o
desconto na tarifa para irrigação.

A medida ainda destina re-
cursos da Reserva Global de
Reversão (RGR) e da CDE para

atenuar aumentos tarifários para
os consumidores das distribui-
doras da Eletrobras recém pri-
vatizadas: Amazonas Distribui-
dora de Energia S.A., Boa Vista
Energia S.A., Companhia de Ele-
tricidade do Amapá (CEA),
Companhia Energética de Alago-
as (Ceal), Companhia Energéti-
ca do Piauí (Cepisa), Centrais
Elétricas de Rondônia S.A (Ce-
ron) e Companhia de Eletricida-
de do Acre (Eletroacre).

Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência informou que,
entre as alterações, também
está a transferência das ações
de propriedade da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
para a União. As ações são re-
presentativas do capital social

das Indústrias Nucleares do
Brasil (IBN) e da Nuclebrás
Equipamentos Pesados (Nu-
clep). A MP transforma as duas
entidades em empresas públicas,
vinculadas ao Ministério de Mi-
nas e Energia, por meio do res-
gate das ações dos acionistas
privados.

Ainda foram alteradas regras
para permitir, não apenas a con-
tratação de energia pelas distri-
buidoras, mas também a contra-
tação de potência, que é a ener-
gia para as horas de maior con-
sumo. A partir de agora também
está permitida a devolução da
energia comprada pelas distri-
buidoras e não utilizada.

De acordo com a Presidên-
cia, a MP ajusta prazos para via-

bilizar a privatização de empre-
sas de energia estaduais, associ-
adas a outorga de concessão por
30 anos, e institui o regime
emergencial no caso de insuces-
so do processo de entrega para
a iniciativa privada para garantir
o fornecimento de energia aos
consumidores.

Outra alteração realizada por
meio da MP, foi atribuir ao Con-
selho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE) a competência
para autorizar a outorga para ex-
ploração da usina termelétrica
nuclear Angra 3 e a celebração
de contrato para a comercializa-
ção dessa energia. O prazo da
outorga será de 50 anos, poden-
do ser prorrogado por até mais
20 anos. (Agência Brasil)

Vendas de veículos novos têm
queda de 13,6% em agosto

As vendas de veículos novos
registraram uma queda de
13,67% em agosto em compa-
ração com o mesmo mês do ano
passado. Segundo a Federação
Nacional da Distribuição de Ve-
ículos Automotores (Fenabra-
ve), foram emplacadas 299,6
mil unidades em agosto. O nú-
mero representa um crescimen-
to de 7,35% em relação a julho.

No acumulado dos primei-
ros oito meses do ano, a comer-
cialização de veículos apresen-
tou queda de 31%, com a venda
de 1,8 milhão de unidades. No
período de janeiro a agosto de
2019, foram 2,6 milhões.

O segmento de automóveis e
veículos comerciais leves regis-
tra, de janeiro a agosto, uma re-
tração de 35,7%, com o empla-

camento de 1,02 milhão de uni-
dades. Em agosto, a queda ficou
em 24,7%, em comparação com
o mesmo mês de 2019, com a
venda de 173,5 mil automóveis.

Caminhões e motos
No setor de caminhões, a

redução nas vendas foi menor,
15,7% em agosto na compara-
ção com o mesmo mês do ano
passado. Foram vendidas no pe-
ríodo 8 mil unidades. Nos oito
primeiro meses do ano, as ven-
das de caminhões totalizaram
55,2 mil unidades, uma queda de
15,6% em relação ao período de
janeiro a agosto de 2019.

Os emplacamentos de moto-
cicletas tiveram alta de 8,29% em
agosto em relação ao mesmo
mês de 2019, com a venda de 96

mil veículos de duas rodas. No
acumulado do ano, o setor regis-
tra queda de 25% em relação ao
período de janeiro a agosto do
ano passado, com a comerciali-
zação de 531,4 mil unidades.

Demanda reprimida e ju-
ros baixos

Para o presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção Júni-
or, a alta nas vendas de motos
atende a uma demanda reprimi-
da dos meses em que as monta-
doras paralisaram a produção.
“Com a retomada de parte da pro-
dução, pelas montadoras, os vo-
lumes de emplacamentos vêm
crescendo para atender à deman-
da reprimida. Contudo, ainda
permanecem problemas de pro-
dução, pela falta de peças e com-

ponentes”, ressaltou.
Sobre os resultados de agos-

to em relação aos veículos em
geral, Assumpção acredita que
os números mostram que “o
mercado vem retomando pata-
mares mais altos de volume e se
ajustando ao ‘novo normal’”.

De acordo com o presidente
da Fenabrave, as taxas de juros
estão atrativas e as pessoas têm
comprado carros como forma de
se locomover com mais seguran-
ça durante a pandemia de corona-
vírus. “A manutenção da taxa Se-
lic [taxa básica de juros], em ní-
veis baixos, assim como a pande-
mia, têm estimulado a compra de
carros para o transporte individu-
al das pessoas. Além disso, os fi-
nanciamentos ficaram mais aces-
síveis”, disse. (Agência Brasil)

A suspensão do corte do for-
necimento de energia por
inadimplência foi prorrogada até
o dia 15 de setembro pela Enel
Distribuição São Paulo. Até essa
data a empresa continuará sem
enviar os avisos de corte aos cli-
entes que estiverem com paga-
mento atrasado. O objetivo é dar
mais tempo para que os clientes
possam negociar com a distri-
buidora o parcelamento das con-
tas em aberto após a retomada
da leitura.

Segundo a empresa, depois
do recebimento do aviso de
inadimplência, que virá impres-
so na conta de energia, o cliente
terá ainda até 15 dias para nego-
ciar seus débitos, antes que o
corte seja efetuado.

No último sábado (29) a Enel
promoveu um mutirão para ne-
gociar as contas de energia na
Zona Sul da capital paulista. Se-
gundo a empresa, foram negoci-
adas mil dívidas.

“O sucesso da iniciativa de
parcelamento presencial nos le-
vou a organizar mais quatro mu-
tirões em diferentes regiões da
nossa área de concessão. Esta-
mos sensíveis ao atual momen-
to de perda de renda de muitas
famílias e, com esses mutirões
e com a suspensão do corte por
mais 15 dias, queremos possi-

SP: Enel prorroga suspensão do
corte de energia por inadimplência

bilitar que o cliente fique em dia
com a distribuidora”, disse o di-
retor de Mercado da Enel Dis-
tribuição São Paulo, André
Oswaldo.

No próximo sábado, dia 5 os
atendimentos serão feitos nas
Zonas Leste ( CEU Quinta do
Sol, localizado no Parque Cís-
per) Norte (CEU Jaçanã, no Jar-
dim Guapira). Neste dia, os cli-
entes também poderão trocar
até quatro lâmpadas incandes-
cente usadas por lâmpadas LED.

Para ser atendido é preciso
marcar hora pelo site da compa-
nhia, clicar em Agende seu aten-
dimento presencial, depois em
Novo agendamento e em Fique
em dia Enel.

De acordo com a empresa, as
contas em atraso podem ser par-
celadas em até 12 vezes na pró-
pria fatura ou no cartão de cré-
dito, sem juros. Além dos muti-
rões de atendimento aos sába-
dos, o parcelamento pode ser
realizado por meio do Aplicati-
vo Enel SP, que pode ser baixa-
do gratuitamente, pelo Portal de
Negociação, pelo site da empre-
sa, ou pelo Call Center (0800 72
72 120). Para os clientes que
preferem ir às lojas, a companhia
está oferecendo o atendimento
com hora marcada pelo site.
(Agência Brasil)

Banco Central apresenta
nova cédula de R$ 200

O Banco Central apresentou
na quarta-feira (2) a nova cédula
de R$ 200, que passa a ter valor
legal imediatamente e começa a
circular conforme a demanda.
Ao todo, serão disponibilizadas
450 milhões de unidades da nota
até o fim do ano.

Para o presidente do BC,
Roberto Campos Neto, a intro-
dução da nova cédula era funda-
mental para evitar um eventual
desabastecimento do papel-mo-
eda frente ao aumento da deman-
da por dinheiro em espécie des-
de o início da pandemia do novo
coronavírus.

“O momento singular que
estamos vivendo trouxe os mais
diversos desafios, e um deles foi
um aumento expressivo na de-
manda da sociedade brasileira
por dinheiro em espécie. O au-
mento foi verificado no Brasil
desde o início da pandemia, mas
não foi exclusividade do nosso
país. Outras nações viveram fe-
nômeno semelhante. Em mo-
mentos de incerteza, é natural
que as pessoas busquem a garan-
tia de uma reserva em dinheiro”,
afirmou, durante o discurso de
lançamento do novo modelo.

A cédula de R$ 200 traz co-
res cinza e sépia predominantes
e homenageia o lobo-guará, ani-

mal típico da fauna do cerrado
brasileiro, e atualmente ameaça-
do de extinção. A nota tem o
mesmo formato e dimensões da
cédula de R$ 20 (14,2cm x
6,5cm). A decisão de manter o
formato, segundo o BC, é para
melhor adaptação aos caixas ele-
trônicos e demais equipamentos
automáticos que aceitam e for-
necem cédulas de dinheiro.

“O Banco Central tem atua-
do durante todos estes meses e
tem conseguido fornecer cédu-
las e moedas de modo a aten-
der às necessidades da socie-
dade de forma adequada. Ainda
assim, como estamos vivendo
um momento sem precedentes
na história, não há como pre-
ver se essa demanda por dinhei-
ro em espécie continuará au-
mentando, e por quanto tempo.
Esse momento, com essas ne-
cessidades, se mostrou opor-
tuno para o lançamento de uma
cédula de maior valor, cujo pré-
projeto já existia desde o lança-
mento da segunda família de cé-
dulas, em 2010”, acrescentou
Campos Neto.

Ao também justificar a ne-
cessidade da nova cédula, a di-
retora de administração do BC,
Carolina de Assis Barros, expli-
cou que a estimativa de papel-

moeda projetada pelo Banco
Central tornaria inviável a repo-
sição com a impressão de novas
notas de R$ 100.

Segundo ela, os cálculos do
BC, em análise conservadora,
estimavam a necessidade de um
adicional de R$ 105,9 bilhões,
em valor financeiro, que preci-
saria ser gerado em um espaço
de cinco meses. Isso sem con-
tar as encomendas de novas cé-
dulas e moedas previstas para o
ano, da ordem de R$ 64 bilhões,
também em valor financeiro.

“A Casa da Moeda do Brasil
possui um parque fabril dimen-
sionado para as necessidades
brasileiras conforme o padrão
histórico verificado até aqui. No
entanto, a fim de gerar maior
volume financeiro em menor
espaço de tempo, imprimir cé-
dulas de R$ 100 não seria uma
alternativa factível, pois a capa-
cidade de produção da referida
denominação em 2020 já estava
integralmente adquirida”, expli-
cou a diretora.

Características
A cédula de R$ 200 é impres-

sa em papel fiduciário, que tem
uma textura mais firme e áspera
que o papel comum. Pelo tato, é
possível sentir um alto-relevo

em algumas áreas da nota, como
nas legendas “Banco Central do
Brasil” e “República Federativa
do Brasil”, nos numerais im-
pressos na frente e no verso, na
faixa vertical de folhas, nas flo-
res e no fruto, na efígie da Re-
pública (frente) e no lobo-guará
(verso).

Sob luz ultravioleta, é possí-
vel enxergar o número 200 na
frente e a numeração vermelha
do verso aparece na cor amare-
la. Além disso, pequenos fios
coloridos se tornam visíveis. Ao
colocar a nota na altura dos
olhos, na posição horizontal, é
possível ver o número 200 sob
o desenho de um arbusto, no
canto direito inferior da cédula,
em sua face frontal.

A marca-d’água da nova cé-
dula permite visualizar, se colo-
cada contra a luz, a figura de um
lobo-guará e o número 200, em
tons que variam do claro ao es-
curo. Também ao posicionar a
cédula contra a luz, o fio de se-
gurança fica visível, próximo ao
meio da nota.

A partir de hoje e até o final
de setembro, o governo federal
vai veicular uma campanha publi-
citária de apresentação da nova
cédula de R$ 200 nos meios de
comunicação e na internet.

Campos Neto diz que economia
 pode crescer acima de 4% em 2021

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos
Neto, avalia que a economia bra-
sileira deve apresentar queda de
5%, este ano, e expansão um
pouco acima de 4%, em 2021.

Segundo ele, a economia
brasileira está em recuperação e
o resultado do Produto Interno
Bruto (PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), do segundo trimestre, di-
vulgado terça-feira, (1º), mostra
um aspecto positivo, a atividade

agrícola no país não parou em
meio à pandemia da covid-19. Já
o setor de serviços teve resulta-
dos piores do que o esperado.

Terça-feira, 01, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) divulgou que o
PIB teve queda de 9,7% no se-
gundo trimestre do ano, na com-
paração com o trimestre anteri-
or. Segundo o IBGE, o desem-
penho da economia foi afetado
pelo auge das medidas de distan-
ciamento social para controle da

pandemia da covid-19, adotadas
em vários pontos do país a par-
tir de meados de março.

Campos Neto destacou que
analistas de mercado estão revi-
sando para melhor as previsões
para o PIB, com a economia
mostrando sinais de que está ha-
vendo uma aceleração. Na avali-
ação do presidente do BC, o ter-
ceiro trimestre deve apresentar
resultado positivo.

Ele acrescentou que o prin-
cipal risco para a atividade eco-

nômica seria uma segunda onda
de contaminações pela covid-
19, o que não está nas previsões.
“E também o fator medo, que
leve as pessoas a mudarem o seu
comportamento e não consumi-
rem”, disse.

Campos Neto avaliou ainda
que o controle das finanças pú-
blicas é essencial para a retoma-
da da economia. “É impossível
ter juros baixos e inflação baixa
sem disciplina fiscal”, disse.
(Agência Brasil)



AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.

A DIRETORIA CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 24.230.275/0001-80 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

     Reserva de lucros                
   Transação Retenção Lucros Patrimônio líquido Participação dos Patrimônio
 Notas Capital social de capital de lucros acumulados da controladora não controladores consolidado                
Saldos em 1º de janeiro de 2017 (não auditado)  10 (14.791) 12.402 - (2.379) - (2.379)
Lucro líquido do exercício - - - - 38.869 38.869 5 38.874
Destinações:
Retenção de lucros - - - 38.869 (38.869) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017  10 (14.791) 51.271 - 36.490 5 36.495

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E EM 1° DE JANEIRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
ATIVO  Controladora Consolidado         

Notas 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017         
Ativo circulante   (Não  (Não

  auditado)   auditado)
Caixa e equivalentes de caixa 4 31.701 2.936 66.035 29.217
Contas a receber 5 190 - 84.431 27.638
Imóveis a comercializar 6 2.892 - 141.417 47.764
Tributos a recuperar - 1.114 77 1.249 86
Outros créditos - 73 1 2.691 1.677
Total do ativo circulante  35.970 3.014 295.823 106.382
Ativo não circulante
Contas a receber 5 - - 5.693 6.703
Imóveis a comercializar 6 - 91 5.144 530
Partes relacionadas 7 63.005 53.204 - -
Investimentos 8 88.195 16.259 - -
Imobilizado - 127 - 3.356 1.550
Total do ativo não circulante  151.327 69.554 14.193 8.783         
Total do ativo  187.297 72.568 310.016 115.165         

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora Consolidado      
 31/12/2017 31/12/2017      
Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados 3.804 323.964
(-) Deduções de vendas (455) (7.536)
 3.349 316.428
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos/serviços prestados - (199.181)
Serviços de terceiros (5.701) (7.933)
Outras receitas (despesas) operacionais (2.154) (9.417)
 (7.855) (216.531)
Valor adicionado bruto (4.506) 99.897
Retenções
Depreciações e amortizações (9) (9)
Valor líquido produzido pela entidade (4.515) 99.888
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 69.828 -
Receitas financeiras 3.310 4.922
 73.138 4.922
Valor adicionado total a distribuir 68.623 104.810
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta 19.605 32.760
Benefícios 1.089 1.056
FGTS 784 1.230
Impostos, taxas e contribuições
Tributos federais 2.199 21.819
Tributos municipais 190 190
Outros impostos, taxas e contribuições 376 385
Remuneração de capital de terceiros
Juros e encargos financeiros 5.291 8.258
Aluguéis 220 238
Remuneração de capital próprio
Dividendos distribuídos - -
Participação de acionistas não controladores - 5
Lucros retidos 38.869 38.869      
 68.623 104.810      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora Consolidado     
 31/12/2017 31/12/2017     

Lucro líquido do exercício  38.869 38.874
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente total do exercício  38.869 38.874
Atribuível a:
Cotistas controladores  38.869 38.869
Cotistas não controladores  - 5     
Resultado abrangente total do exercício  38.869 38.874     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora Consolidado     
Notas 31/12/2017 31/12/2017     

Receita líquida 18 3.349 314.449
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados 19 - (199.181)
Lucro bruto  3.349 115.268
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais 20 (5.934) (33.923)
Despesas administrativas 21 (25.487) (28.042)
Resultado de equivalência patrimonial 8 69.828 -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22 (906) (3.681)
Total das receitas (despesas) operacionais  37.501 (65.646)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos  40.850 49.622

  15,8%

Receita (despesas) financeiras líquidas 23 (1.981) (3.336)
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda  38.869 46.286
Imposto de renda e contribuição social - corrente 14 - (6.399)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 14 - (1.013)
Lucro líquido do exercício  38.869 38.874
Atribuível a:
Cotistas controladores  38.869 38.869     
Cotistas não controladores  - 5     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

Controladora Consolidado   
31/12/2017 31/12/2017   

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da contribuição social e imposto de renda 38.869 46.286
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos provenientes de atividades operacionais:
Tributos com recolhimento diferido
Depreciação e amortização 9 4.418
Resultado de equivalência patrimonial (69.828) -

Provisão para distratos - 6.441

Ajuste a valor presente - 2.483
Provisão para garantia 2.404 2.404
Provisão para contingências 931 953
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber (190) (66.303)
Imóveis a comercializar (2.801) (71.763)
Tributos a recuperar (1.037) (1.163)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 210 7.054
Credores a pagar por aquisição de imóveis - 70.988
Obrigações sociais e tributárias 5.016 6.833
Provisão de impostos de recolhimentos diferidos (155) 752
Adiantamentos de clientes - 11.417

Pagamentos de contingências (4) (4)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais (24.216) 17.030
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de investimentos (50) -
Adição de imobilizado (136) (6.224)

 Controladora Consolidado    
 31/12/2017 31/12/2017    
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento (186) (6.224)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 57.618 (16.605)

Dividendos pagos a cotistas controladores - -

Dividendos pagos a cotistas não controladores - -

Caixa líquido proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento 53.167 26.012

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa 28.765 36.818

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.936 29.217

    
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa 28.765 36.818    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

PASSIVO Controladora Consolidado          
 Notas 31/12/2017 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2017          
Passivo circulante   (Não  (Não
   auditado)   auditado)
Empréstimos e financiamentos 9 - - 492 38.773
Fornecedores 10 394 184 8.764 1.710
Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 7.473 -
Obrigações trabalhistas e sociais - 5.328 997 6.486 1.471
Obrigações tributárias - 682 155 3.141 1.323
Adiantamentos de clientes 12 - - 32.980 21.563
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 3.934 730
Partes relacionadas 7 97.080 23.822 13.057 23.822
Provisão para garantia - 208 - 208 -
Provisão para distratos - - - 1.127 -
Total do passivo circulante  103.692 25.158 77.662 89.392
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 9 30.087 32.103 97.403 9.462
Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 83.578 -
Provisão para garantia - 2.920 724 2.920 724
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 244 1.361
Partes relacionadas 7 10.765 16.604 10.765 16.605
Outros débitos com terceiros - SCP’s 15 - - - -
Provisão para contingências 13 927 - 949 -
Provisões para perdas em investimentos 8 2.416 358 - -
Total do passivo não circulante  47.115 49.789 195.859 28.152
Patrimônio líquido 17
Capital social  10 10 10 10
Reserva de capital  (14.791) (14.791) (14.791) (14.791)
Reservas de lucros  51.271 12.402 51.271 12.402
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores 36.490 (2.379) 36.490 (2.379)
Participação de acionistas não controladores  - - 5 -
Total do patrimônio líquido  36.490 (2.379) 36.495 (2.379)          
Total do passivo e patrimônio líquido  187.297 72.568 310.016 115.165          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Companhia Fazenda Acaraú C.N.P.J. nº 51.769.107/0001-30 - NIRE 35.300.004.931
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada dia 27/07/2020

Na sede social às 14:00 horas. Presentes: 100,00% do capital votante. Mesa: Roberto Henrique Levy Junior - Presidente; 
Sergio Ulhôa Levy - Secretário. Deliberações unânimes: a) Prestação de Contas dos Administradores e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; b) Incorporação do prejuízo líquido de R$ 150.767,98 
a conta de Reserva de Retenção de Lucros; c) Reeleição da diretoria, com mandato até a aprovação na JUCESP da Ata 
da AGO de 2021: Diretor Presidente: Roberto Henrique Levy Junior, RG 1.494.866-7 SSPISP, CPF 007.883.418-04; 
Diretor Vice - Presidente - Sergio Ulhoa Levy
mensal Global da Diretoria, em até R$ 120.000,00. Nada mais, a íntegra da presente Ata está registrada na JUCESP sob nº 
305.021/20-5 em 14/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

AMD Anestesia e Controle da Dor Serviços Médicos Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ nº 25.369.773/0001-70 - NIRE nº 35230033198

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) - Formato Exclusivamente Digital
Ficam convocados os Srs. Sócios da Sociedade para participarem da AGO a ser realizada no dia 19/10/2020 às 19:00h em primeira 

convocação, e às 19:30h em segunda convocação, a ser realizada em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Zoom (www.

zoom.us) (“Plataforma”), nos termos dos artigos 1.080-A, 1072 e 1074 do Código Civil, da IN DREI nº 81/2020 e atos societários da Sociedade. 

A ordem do dia para deliberações é a seguinte: (i) aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade no exercício findo em 31/12/2019. 

A sociedade disponibilizará, a partir de 10/09/2020, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência, as demonstrações financeiras na área 

restrita aos sócios no site https://www.amdanestesia.com.br/, nos termos do artigo 1065 e parágrafo primeiro do artigo 1.078 do Código Civil, 

IN DREI nº 81/2020 e conforme atos societários da Sociedade. Para acesso e participação dos sócios na AGO os procedimentos completos da 

AGO em formato digital estarão dispostos na área restrita ao sócio no site: https://www.amdanestesia.com.br/ com 10 (dez) dias de 

antecedência à realização da AGO. Em resumo dos procedimentos: a) a presença será aferida via ingresso do sócio na Plataforma com 

identificação visual e documental pela mesa, sendo a AGO gravada. b) a votação será realizada na AGO de forma individual e nominal, com 

identificação visual e documental e declaração de voto verbal do sócio na AGO para registro pela mesa, não sendo utilizado boletim de voto. 

SP, 01/09/2020, 02/09/2020, 03/09/2020. João Soares de Almeida Junior - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1013451-02.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V – São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRÍCIA
PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JUCILENE DE CASTRO FIGUEIREDO,
Advogada, RG 35661775-0, CPF 370.981.008-62, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado de São Paulo, objetivando a cobrança da quantia
de R$ 2.310,61 (26.07.2019), a ser atualizada, decorrente do não pagamento das “despesas médicas e
hospitalares”, relacionadas na Conta do Paciente de n. 27894 e NFE nº 27894. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2020.  02 e 03.09

Imobiliária São João S.A.
CNPJ n° 49.709.983/0001-29 - NIRE nº 35.300.090.543

Convocação - Assembleia Geral Ordinária - AGO
Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 14/09/2020, às 09:00h, na sede social da Companhia, na Fazenda São João, em Araras-SP, a fim de 
retomarem os trabalhos, tendo em vista a suspensão da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 
31/08/2020, e deliberarem sobre a mesma Ordem do Dia, ou seja: 1) Leitura, discussão e votação do Relatório 
da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30/04/2020; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Eleição da Diretoria para o 
novo período legal e estatutário, com fixação de seus honorários. Araras-SP, 01/09/2020. 

Maria Carolina Ometto Fontanari - Presidente

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Aguassanta 
Participações S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens 
do dia: (i) Autorização da concessão pela Companhia de garantia fidejussória no âmbito da operação de financiamento a ser 
firmada pela Queluz Holdings Ltd., sociedade indiretamente controlada pela Companhia, com o Citibank, N.A. (o “Financiamento”) 
em relação à aeronave Gulfstream modelo G650ER com número de série do fabricante 6426 (“Aeronave”); e (ii) Aprovação da 
assinatura, pela Companhia, de todos os documentos relacionados ao Financiamento, na qualidade de garantidora, bem como 
todos os demais que se façam necessários para viabilização da outorga da garantia. A Companhia realizará a Assembleia Geral de 
forma presencial, para os acionistas que comparecerem será obrigatório o uso de máscara durante a reunião e nas dependências 
da Companhia. São Paulo (SP), 3 de setembro de 2020. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração.

Imobiliária Paramirim S.A.

Ata da 26ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
I. Data, Hora e Local: 

II. Convocação: 

III. Presenças: 
 IV. Mesa: 

 V. Ordem do Dia:  : (1) 

(2) (3) 
(1)

 VI. Deliberações Tomadas: 

 (1) 

(2) 

(3)
Diretor Presidente:  

Guilherme Fontes Ribeiro

Diretor Vice-Presidente: Maurício 

Diretor Superintendente: 

.  
 (4) 

  
VII. Lavratura: 

VIII. Encerramento: 
Mesa: Presidente: 

Secretário: Acionistas:

 Jucesp 

Covid-19 afetou negativamente 37,5%
das empresas em julho, diz IBGE

A crise do novo coronavírus provocou impacto negativo nas
atividades de 37,5% das três milhões de empresas não financeiras
em funcionamento no país na segunda quinzena de julho, na com-
paração com a primeira quinzena. Ao mesmo tempo, para 36,3% o
impacto foi pequeno ou inexistente. Já as que tiveram efeito positi-
vo foram 26,1%. 

Com os resultados, na maioria das atividades a percepção, quan-
to a impactos pequenos ou inexistentes, somada com a de efeitos
positivos, é maior que a registrada em efeitos negativos.

Foi o que apontou a quarta rodada da Pesquisa Pulso Empresa:
impacto da Covid19 nas empresas, divulgada na quarta-feira, (2),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de
Janeiro.

As empresas do setor de Serviços foram as que mais sentiram
impactos negativos (42,9%), em particular o segmento de Serviços
Profissionais, Administrativos e Complementares (53,8%). No item
Comércio, 36,5% das empresas indicaram efeitos pequenos ou
inexistentes, e na Construção, 55,4%. Na indústria, 35,8% tiveram
impacto pequeno ou inexistente, enquanto em 33,6% houve efeito
positivo e para 30,6%, negativo.

Apesar da continuidade dos efeitos negativos, os percentuais
foram caindo ao longo do tempo. Segundo o coordenador de Pes-
quisas Conjunturais em Empresas do IBGE, Flávio Magheli, na se-
gunda quinzena de junho a incidência de efeitos negativos era per-
cebida por 62,4% das empresas.

Já na primeira quinzena de julho os reflexos atingiram 44,8%,
caindo para 37,5% nos 15 dias seguintes. Para ele, isso já era espe-
rado, porque na medida em que aumenta o processo de flexibilização,
as companhias passam a ter mais receitas.

Segundo a pesquisa, a percepção de impacto negativo é maior
entre as empresas de grande porte, acima de 500 funcionários
(37,8%), percentual próximo ao universo de pequeno porte, com até
49 funcionários (37,6%). No entanto, na análise das que mais perce-
beram impactos pequenos ou inexistentes, boa parte é também de
empresas de grande porte (41,25%).

Atividades
Para Magheli, o setor de Serviços continua sendo o mais

impactado negativamente. Os efeitos da pandemia foram sentidos
em 42,9% de 1,3 milhão de empresas de serviços, em particular, os
profissionais, administrativos e complementares (53,8%). Os pres-
tados às famílias alcançaram 48%.

Os destaques foram para o comércio de veículos, peças e moto-
cicletas (38,3%), e o varejista (37,8%). Ainda nos Serviços, os índi-

ces dos impactos pequenos ou inexistentes ficaram em 33,6% e de
23,5% nos efeitos positivos.

Negativo e positivo
No setor industrial, entre as 334 mil empresas (30,6%) relataram

impacto negativo, mas para 35,8%, o efeito foi pequeno ou
inexistente, enquanto 33,6% disseram que o impacto nessa quin-
zena foi positivo. O coordenador do estudo observou uma melho-
ra de percepção e maior incidência de efeitos positivos e peque-
nos ou inexistentes nos segmentos de Serviços prestados às famí-
lias, outros serviços e atividades do comércio.

A Construção registrou avanço de 26,7% na primeira quinzena
de junho, indo para 55,4% nos últimos 15 dias de julho, quanto aos
efeitos pequenos ou inexistentes. No comércio, os impactos são
pequenos ou inexistentes para 36,5% das empresas e positivos
para 27,4%.

Situação por regiões
Entre as grandes regiões brasileiras, a Norte teve o maior

percentual (41,1%) de empresas que perceberam impactos positi-
vos, enquanto a Sul (36,7% ) e a Sudeste (33,3%) permaneceram
com a evolução de menor incidência de efeitos negativos.

As taxas nas quinzenas anteriores tinham sido acima de 40%. A
região Nordeste, no entanto, foi onde as empresas se sentiram
mais atingidas pela crise do novo coronavírus (49,6%), seguida da
Centro-Oeste (44,75).

Vendas
A impressão de redução nas vendas foi notada em 34,4% das

empresas em atividade, o que significa uma melhora em relação à
quinzena anterior (46,8%). As companhias de pequeno porte fo-
ram as que mais sentiram (34,4%), seguidas das intermediárias (33%)
e das de grande porte (26,4%).

O impacto foi pequeno ou inexistente para 37,1% das empresas
e de 46,6% das companhias menos atingidas que foram as de gran-
de porte. Para 28,4% das empresas, houve aumento de vendas na
segunda quinzena de julho.

Entre os setores, a percepção de redução nas vendas do co-
mércio ficou em 29,5%, de 38,6% nas empresas de serviços, 30,7%
na indústria e 43,6% na construção. A pesquisa apontou ainda que
a maior incidência de efeitos pequenos ou inexistentes foi nos
segmentos de indústria (35,6%), comércio (37,1%) e serviços
(38,4%).

Fabricação
As empresas, em sua maioria (55%), revelaram que não houve

impacto da covid-19 sobre a fabricação de produtos ou sobre a

capacidade de atendimento aos clientes. Nas empresas de grande
porte o percentual atinge 61,8% e 57,4% entre as de porte intermedi-
ário. Apesar disso, 33,1% das companhias ainda relataram dificul-
dades, e 11,6% acusaram facilidades.

Pagamentos
A pesquisa indicou também que a percepção de dificuldades na

capacidade de realizar pagamentos de rotina recuou. Passou de
47,3% na primeira quinzena de julho para 38,9%, nos 15 dias seguin-
tes. Ainda assim, são 49,7% as empresas que apontaram não ter
notado alteração significativa, algo mais alto ainda (69,9%) entre as
empresas de grande porte e entre as de porte intermediário (60,9%).

Os destaques entre as atividades são as empresas da constru-
ção (67,5%) e da indústria (55,5%), que também não perceberam
alteração significativa. Para o coordenador do levantamento, a si-
nalização de melhora das receitas permite a realização dos paga-
mentos de rotina.

Empregos
Em cada dez empresas, mais de oito não notaram mudança no

quadro de funcionários ao final da segunda quinzena de julho em
relação aos 15 dias anteriores, o que representa quase 2,5 milhões
de empresas ou 84,6% delas. Entre as companhias, 7,9% ou 242 mil
reduziram o número de funcionários.

Cerca de 93% das empresas continuam realizando campanhas
de informação e prevenção e de adoção de medidas extras de higie-
ne como sendo a principal iniciativa entre as ações para enfrentar a
pandemia.

O trabalho remoto dos trabalhadores foi adotado por 34,9% das
companhias; a antecipação de férias dos funcionários foi a escolha
de 20,3% das empresas; o adiamento de pagamento de impostos atin-
giu 30,5% delas; o método de entrega de produtos ou serviços, inclu-
indo a mudança para serviços online, foi alterado por 29,1%; e linha
de crédito emergencial significou a saída para 11,4% das empresas.

Pesquisa
Nessa quarta rodada da pesquisa foram entrevistadas 2.138 em-

presas, sendo 45,1% das respostas obtidas em empresas pequenas,
37% nas intermediárias e 18% nas grandes.

A pesquisa faz parte das Estatísticas Experimentais do IBGE e,
segundo Flávio Magheli, ela é um trabalho adicional que visa aju-
dar no entendimento dos impactos dos efeitos da pandemia.

A operação é de natureza experimental, o que significa que o
trabalho ainda está em fase de testes e sob avaliação. “Portanto, os
seus resultados devem ser utilizados com cautela”, finalizou. (Agên-
cia Brasil)
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AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.

A DIRETORIA CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 24.230.275/0001-80 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$) 

     Reserva de lucros   Patrimônio                
   Transação Retenção Lucros Patrimônio líquido Participação dos líquido
 Notas Capital social de capital de lucros acumulados da controladora não controladores consolidado                
Saldos em 1º de janeiro de 2017 (não auditado)  10 (14.791) 12.402 - (2.379) - (2.379)
Lucro líquido do exercício - - - - 38.869 38.869 5 38.874
Destinações: -      - -
Retenção de lucros - - - 38.869 (38.869) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017  10 (14.791) 51.271 - 36.490 5 36.495
Lucro líquido do exercício  - - - 44.587 44.587 9 44.596
Destinações:
Dividendos declarados 17.d - - - (12.215) (12.215) - (12.215)
Retenção de lucros - - - 32.372 (32.372) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  10 (14.791) 83.643 - 68.862 14 68.876

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
ATIVO  Controladora Consolidado         

Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017         
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 73.665 31.701 188.072 66.035
Contas a receber 5 - 190 109.721 84.431
Imóveis a comercializar 6 - 2.892 178.936 141.417
Tributos a recuperar - 1.692 1.114 2.347 1.249
Outros créditos - 54 73 5.619 2.691
Total do ativo circulante  75.411 35.970 484.695 295.823
Ativo não circulante
Contas a receber 5 - - 2.558 5.693
Imóveis a comercializar 6 586 - 5.240 5.144
Partes relacionadas 7 49.221 63.005 - -
Investimentos 8 174.160 88.195 - -
Imobilizado - 1.040 127 3.673 3.356
Total do ativo não circulante  225.007 151.327 11.471 14.193         
Total do ativo  300.418 187.297 496.166 310.016         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

  Controladora  Consolidado        
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017        
Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados 2.586 3.804 452.574 323.964
(-) Deduções de vendas (305) (455) (9.809) (7.536)
 2.281 3.349 442.765 316.428
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos/serviços prestados - - (281.291) (199.181)
Serviços de terceiros (8.766) (5.701) (16.189) (7.933)
Outras receitas (despesas) operacionais (4.052) (2.154) (32.660) (9.417)
 (12.818) (7.855) (330.140) (216.531)
Valor adicionado bruto (10.537) (4.506) 112.625 99.897
Retenções
Depreciações e amortizações (184) (9) (184) (9)
Valor líquido produzido pela entidade (10.721) (4.515) 112.441 99.888
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 82.902 69.828 - -
Receitas financeiras 1.763 3.310 3.260 4.922
 84.665 73.138 3.260 4.922
Valor adicionado total a distribuir 73.944 68.623 115.701 104.810
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta 18.979 19.605 31.599 32.760
Benefícios 3.968 1.089 4.150 1.056
FGTS 1.073 784 1.731 1.230
Impostos, taxas e contribuições
Tributos federais - 2.199 25.703 21.819
Tributos municipais 129 190 129 190
Outros impostos, taxas e contribuições 423 376 430 385
Remuneração de capital de terceiros
Juros e encargos financeiros 3.572 5.291 6.063 8.258
Aluguéis 1.213 220 1.300 238
Remuneração de capital próprio
Dividendos distribuídos 12.215 - 12.215 -
Participação de acionistas não controladores - - 9 5
Lucros retidos 32.372 38.869 32.372 38.869
 73.944 68.623 115.701 104.810

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora  Consolidado       
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017       

Lucro líquido do exercício 44.587 38.869 44.596 38.874
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total do exercício 44.587 38.869 44.596 38.874
Atribuível a:
Cotistas controladores 44.587 38.869 44.587 38.869
Cotistas não controladores - - 9 5       
Resultado abrangente total do exercício 44.587 38.869 44.596 38.874       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora Consolidado         
Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017         

Receita líquida 18 2.281 3.349 441.283 314.449
Custo dos imóveis vendidos  
e serviços prestados 19 - - (281.291) (199.181)

Lucro bruto  2.281 3.349 159.992 115.268
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais 20 (7.335) (5.934) (57.758) (33.923)
Despesas administrativas 21 (32.378) (25.487) (42.472) (28.042)
Resultado de equivalência patrimonial 8 82.902 69.828 - -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22 926 (906) (3.337) (3.681)
Total das receitas (despesas) operacionais  44.115 37.501 (103.567) (65.646)
Resultado antes das receitas (despesas)  
financeiras e impostos  46.396 40.850 56.425 49.622

    15,8%
Receitas financeiras  1.763 3.310 3.260 4.922
Despesas financeiras  (3.572) (5.291) (6.063) (8.258)
Receita (despesas) financeiras líquidas 23 (1.809) (1.981) (2.803) (3.336)
Resultado antes da contribuição social  
e imposto de renda  44.587 38.869 53.622 46.286

Imposto de renda e contribuição social - corrente 14 - - (8.304) (6.399)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 14 - - (722) (1.013)
Lucro líquido do exercício  44.587 38.869 44.596 38.874
Atribuível a:
Cotistas controladores  44.587 38.869 44.587 38.869
Cotistas não controladores  - - 9 5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora  Consolidado       
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017       

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da contribuição social  
e imposto de renda 44.587 38.869 53.622 46.286

Ajustes para reconciliar o resultado com recursos  
provenientes de atividades operacionais:

Tributos com recolhimento diferido
Depreciação e amortização 184 9 11.050 4.418
Resultado de equivalência patrimonial (82.902) (69.828) - -
Encargos financeiros sobre empréstimos  
e financiamentos 1.900 2.435 1.594 602

Provisão para distratos - - (4.188) 6.441
Provisão para perda esperada para risco de crédito - - (371) 2.723
Ajuste a valor presente - - 1.093 2.483
Provisão para garantia 3.413 2.404 3.413 2.404
Provisão para contingências (927) 931 (786) 953
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 190 (190) (19.561) (66.303)
Imóveis a comercializar 2.306 (2.801) (44.124) (71.763)
Tributos a recuperar (578) (1.037) (1.098) (1.163)
Outros créditos 19 (72) (2.928) (1.014)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 4 210 6.824 7.054
Credores a pagar por aquisição de imóveis - - 51.844 70.988
Obrigações sociais e tributárias 1.164 5.016 4.328 6.833
Provisão de impostos de recolhimentos diferidos - (155) 680 752
Adiantamentos de clientes - - (11.698) 11.417
Outros débitos com terceiros - SCP’s - - - -
Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL (100) (3) (8.210) (6.077)
Pagamentos de contingências - (4) (71) (4)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
atividades operacionais (30.740) (24.216) 41.413 17.030

  Controladora  Consolidado        
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017        
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de investimentos (100) (50) - -
Adição de imobilizado (1.097) (136) (11.367) (6.224)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
 atividades de investimento (1.197) (186) (11.367) (6.224)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 88.019 57.618 (7.700) (16.605)
Dividendos pagos a cotistas controladores (6.108) - (6.108) -
Dividendos pagos a cotistas não controladores (6.108) - (6.108) -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (1.903) (4.451) (130.417) (97.264)
Empréstimos e financiamentos captados - - 242.323 139.881
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
 atividades de financiamento 73.901 53.167 91.991 26.012
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes  
 de caixa 41.964 28.765 122.037 36.818
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 31.701 2.936 66.035 29.217
No fim do exercício 73.665 31.701 188.072 66.035        
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes  
 de caixa 41.964 28.765 122.037 36.818        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

PASSIVO  Controladora Consolidado          
 Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017          
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 9 - - 929 492
Fornecedores 10 398 394 15.588 8.764
Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 1.474 7.473
Obrigações trabalhistas e sociais - 6.705 5.328 8.952 6.486
Obrigações tributárias - 369 682 5.003 3.141
Adiantamentos de clientes 12 - - 21.282 32.980
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 5.029 3.934
Partes relacionadas 7 182.080 97.080 10.765 13.057
Provisão para garantia - 1.069 208 1.069 208
Provisão para distratos - - - 255 1.127
Total do passivo circulante  190.621 103.692 70.346 77.662
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 9 30.084 30.087 219.404 97.403
Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 125.974 83.578
Provisão para garantia - 5.472 2.920 5.472 2.920
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 645 244
Partes relacionadas 7 - 10.765 - 10.765
Outros débitos com terceiros - SCP’s 15 - - 5.357 -
Provisão para contingências 13 - 927 92 949
Provisões para perdas em investimentos 8 5.379 2.416 - -
Total do passivo não circulante  40.935 47.115 356.944 195.859
Patrimônio líquido 17
Capital social  10 10 10 10
Reserva de capital  (14.791) (14.791) (14.791) (14.791)
Reservas de lucros  83.643 51.271 83.643 51.271
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores 68.862 36.490 68.862 36.490
Participação de acionistas não controladores  - - 14 5
Total do patrimônio líquido  68.862 36.490 68.876 36.495          
Total do passivo e patrimônio líquido  300.418 187.297 496.166 310.016          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL SOCCER SOCIETY
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCADOS
Ficam convocados os representantes legais das entidades filiadas para a Assembleia
Geral, que será realizada no dia 02 de Outubro de 2020, as 12hs, em primeira convocação
ou as 12:30hs em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede
social situada a Av. Prestes Maia, 241 - sala 814 - 8 andar - Centro - São Paulo - SP
- Brasil - Cep.01031-902, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:  a)
Conhecer e julgar o relatório da presidência e o respectivo parecer do conselho fiscal
sobre o movimento econômico financeiro e administrativo referente ao exercício de
2020;  b) Eleger e empossar o Presidente e o Vice-Presidente da entidade para o
exercício de Outubro de 2020 a igual data do ano de 2024;  c) Eleger e empossar o
Conselho Fiscal. São Paulo, 02 de Setembro de 2020. Milton Mattani - Presidente.

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA.
CNPJ nº 03.102.205/0001-76 - NIRE 35.215.652.788

Ata de Reunião de Sócias Realizada em 31 de Agosto de 2020.
1. Data, Hora e Local: Aos 31/08/2020, às 10h, na sede da ITW Chemical Products Ltda., localizada na 
Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670, Parque Industrial 
Ramos de Freitas, CEP 06816-050 (“Sociedade”). 2. Convocação: Em função da presença de sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, foram dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. 3. Presença: Sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade: ITW GAMMA SÀRL, sociedade constituída e 
existente de acordo com as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, com sede em 11-13 Boulevard de la 
Foire, Luxemburgo, Grão-Ducado de Luxemburgo, 1528, inscrita no CNPJ sob nº 29.192.830/0001-40, 
neste ato devidamente representada por seu bastante procurador, René Gelman, brasileiro, casado, 
advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 13.962.459-SSP/SP e inscrito no CPF sob 
nº 257.505.028-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 5º andar, CEP 01452-001 (“ITW Gamma”); e ITW Fluids 
& Hygiene Solutions Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Taubaté, Estado de 
São Paulo, na Avenida Dom Pedro I, 6.201, Galpão A, Distrito Industrial São Gonçalo, CEP 12091-000, 
inscrita no CNPJ sob nº 07.125.955/0001-14, neste ato representada por seus diretores Sonia Rogatto, 
brasileira, viúva, química, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.680.236 SSP-SP e inscrita no 
CPF sob nº 069.358.318-57 e Sergio Martens, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 13.862.785 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 119.446.798-98, ambos domiciliados na 
Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Av. Pedro I, 6.201, Distrito Industrial São Gonçalo, 
CEP 12091-000 (“ITW Fluids”). 4. Mesa: Presidente: René Gelman; Secretária: Sonia Rogatto. 5. Ordem 
do Dia: Discutir e votar sobre a redução do capital social da Sociedade com o objetivo de restituir o montante 
para as sócias, tendo em vista que este é considerado excessivo. 6. Deliberações: As sócias representando 
a totalidade do capital social e dos votos presentes, deliberam, por unanimidade, aprovar a redução do 
capital social da Sociedade no montante de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), mediante o 
cancelamento proporcional das quotas detidas por ITW Gamma e ITW Fluids. Referida redução tem como 
objetivo reduzir o capital social considerado excessivo, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil 
Brasileiro com a restituição às sócias do valor proporcional das suas quotas, a serem canceladas referente 
à redução do capital da Sociedade, por meio da transferência das quotas detidas pela Sociedade na 
ITW Fluids, acima qualificada, conforme registrado nos livros da Sociedade. As sócias ainda autorizam a 
administração da Sociedade a tomar as medidas necessárias para dar publicidade a esta Ata de Reunião 
de Sócias no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação e declaram para os 
fins legais que a redução de capital aqui aprovada tornar-se-á efetiva após o decurso do prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Ata de Reunião de Sócias nos termos do artigo 
1.084 do Código Civil. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, a qual foi lida, conferida, achada conforme e por todos os presentes, assinada em 3 (três) 
vias de igual forma e teor. São Paulo, 31/08/2020. René Gelman - Presidente da Mesa; Sonia Rogatto - 
Secretária da Mesa. ITW GAMMA SÀRL - pp. René Gelman; ITW Fluids & Hygiene Solutions Ltda. - 
p. Sonia Rogatto e Sergio Martens.

CNPJ Nº 48.663.421/0001-29 - NIRE Nº 35.300.011.520

 

: 

SINACRED – SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
CNPJ Nº 01.655.970/0001-98

EDITAL - O Diretor-Presidente do Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito 
- SINACRED, com Sede na Rua Bela Cintra, 967, Conjuntos 81 e 82, parte, 
Consolação, São Paulo – SP e Sede Regional na Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 54, sala 1004, Centro, Rio de Janeiro – RJ, no uso das atribuições que 
lhe confere os Artigos 27 e 28, do Estatuto, convoca as cooperativas de crédito 
associadas (Singulares, Centrais, Federações e Confederações) no pleno gozo 
dos seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada por 
meio virtual, no dia 09 de outubro de 2020, às 14:00 horas, em primeira convocação, 
com a presença de mais de 50% (cinquenta por cento) das associadas com direito 
a voto; às 14:30 horas, em segunda convocação, com a presença de mais de 30% 
(trinta por cento) das associadas com direito a voto e às 15:00 horas, em terceira e 
última convocação, com qualquer número de associadas presentes, para apreciar a 
seguinte Ordem do Dia – 1) Leitura, discussão e votação da Prestação de Contas 
do Ano de 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Assuntos de 
Interesse Geral, não Sujeitos à Deliberação. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2020. 
RICARDO ALPHONSE SANTOS BLANC - Diretor-Presidente. 
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Golpes financeiros contra idosos
cresceram 60%, diz Febraban

Um levantamento da Febraban - Federação Brasileira de Bancos -
revela que no desde o início da quarentena houve um aumento de
60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Para comba-
ter as fraudes financeiras, a entidade, com o apoio da Secretaria Naci-
onal de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e do Banco
Central está lançando uma campanha para informar e conscientizar
sobre as tentativas de golpes financeiros. A iniciativa contará com
medidas para proteção e enfrentamento à violação de direitos das
pessoas idosas.

Segundo a Febraban, os bancos investem R$ 2 bilhões por ano em
segurança da informação para garantir tranquilidade e segurança a
seus clientes e colaboradores.”Estamos intensificando nossas ações,
pois quadrilhas se aproveitaram do aumento das transações digitais
causado pelo isolamento social e da vulnerabilidade dos consumido-
res, em especial dos idosos, para aplicar golpes por meio da chamada
engenharia social, manipulação psicológica do usuário para que ele
lhe forneça informações confidenciais”, explica o presidente da enti-
dade Isaac Sidney.

Outro dado levantado pela Comissão Executiva de Prevenção a
Fraudes da Federação dos Bancos revela que, atualmente, 70% das
fraudes estão vinculadas à tentativas de estelionatários em obter có-
digos e senhas.

“Os criminosos abusam da ingenuidade ou confiança do usuário
para obter informações que podem ser usadas para que tenham aces-
so não autorizado a computadores ou informações bancárias”, expli-
ca o diretor da da comissão Adriano Volpini. Para ele, uma ação inte-
grada entre o sistema financeiro, o regulador e o governo, é funda-
mental para esclarecer dúvidas sobre os tipos de golpes financeiros
praticados contra pessoas idosas. “Temos de conscientizar e instruir
os idosos sobre medidas a serem adotadas para prevenir, identificar e
denunciar o problema”, acrescentou Volpini.

Golpes
Entre os exemplos de como os golpistas agem estão as ligações

para a casa dos clientes, nas quais o estelionatário diz ser do banco e
pede para confirmar algumas informações, como dados pessoais e
senhas. Ao fornecer informações pessoais e sigilosas, como a senha,
o consumidor expõe sua conta bancária e seu patrimônio aos golpistas.

Há também casos em que o fraudador se apresenta como um “funci-
onário do banco” e pede para o cliente realizar uma transferência
como um teste. Os bancos nunca ligam para clientes para realizar
transações.

Durante o período de quarentena, as instituições financeiras che-
garam a registrar aumento de mais de 80% nas tentativas de ataques
de phishing- que se inicia por meio de recebimento de e-mails que
carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos, que,
normalmente, possuem remetentes desconhecidos ou falsos.

O golpe do falso motoboy teve aumento de 65% durante o perí-
odo de isolamento social. Nele, criminosos entram em contato com
as vítimas se fazendo passar pelo banco para comunicar a realização
de transações suspeitas com o cartão de crédito do cliente. Usando
técnicas de convencimento para obter dados, os golpistas infor-
mam que um motoboy será enviado para recolher o cartão suposta-
mente clonado para que sejam feitas outras análises necessárias
para o cancelamento das compras irregulares.

Para passar uma imagem de segurança, alerta a Febraban, os
criminosos orientam a vítima a cortar o cartão ao meio, para inutilizar
a tarja magnética, antes de entregá-lo ao motoboy. No entanto, o
chip permanece intacto, o que permite que a quadrilha faça compras
com o cartão, ainda que o plástico esteja partido ao meio.

Durante a campanha postagens e vídeos darão dicas sobre como
se proteger dos principais golpes aplicados atualmente contra os
clientes bancários. Fique atento!

O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número
do cartão;

Também em hipótese alguma vai mandar alguém para a casa do
cliente para retirar o cartão;

Bancos nunca ligam para pedir para realizar uma transferência
ou qualquer tipo de pagamento;

Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o
cliente deve desligar, pegar o número de telefone que está no cartão
e ligar de outro telefone para esclarecer a informação;

Recebeu um SMS ou e-mail do banco com um link? Apague
imediatamente e ligue para o seu gerente;

Jamais compartilhe sua senha com ninguém. (Agência Brasil)

Inflação na saída
das fábricas chega
a 3,22% em julho,

diz IBGE
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de

preços de produtos na saída das fábricas brasileiras, registrou infla-
ção de 3,22% em julho deste ano. Essa é a maior taxa de inflação
mensal registrada desde o início da pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2014.

Em junho deste ano, a taxa havia ficado em 0,60%. Em julho do
ano passado, foi registrada deflação (queda de preços) de 1,20%. O
IPP acumula taxas de 7,28% no ano e de 11,13% em 12 meses.

Em julho, 21 das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram
altas de preços, com destaques para alimentos (3,69%), refino de
petróleo e produtos de álcool (11,65%) e indústrias extrativas (14,46%).

“Nos alimentos, os fatores foram o câmbio, com depreciação do
real, e especificamente alguns detalhes. No caso do açúcar, houve
uma demanda externa. No caso da carne de frango, uma maior deman-
da interna conjugada com aumento do custo tanto do milho quanto
do farelo de soja. No caso dos derivados de soja, houve uma deman-
da maior pelo óleo de soja como matéria-prima em biocombustíveis”,
disse o pesquisador do IBGE Alexandre Brandão.

Por outro lado, três atividades tiveram queda de preços (deflação)
no mês: calçados e couro (-0,94%), têxteis (-0,45%) e máquinas e
equipamentos (-0,10%).

Analisando-se as quatro grandes categorias econômicas da in-
dústria, a maior alta de preços em julho foi observada nos bens inter-
mediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produ-
tivo (4,19%). Os demais segmentos tiveram as seguintes taxas de
inflação: bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados
no setor produtivo (1,34%), bens de consumo semi e não duráveis
(2,52%) e bens de consumo duráveis (0,97%). (Agência Brasil)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 24.230.275/0001-80 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

    Reserva de lucros               
  Transação Retenção Lucros Patrimônio líquido Participação dos Patrimônio

Notas Capital social de capital de lucros acumulados da controladora não controladores consolidado               
Saldos em 31 de dezembro de 2017  10 (14.791) 51.271 - 36.490 5 36.495

Lucro líquido do exercício  - - - 44.587 44.587 9 44.596
Destinações:        -
Dividendos declarados 17.d - - - (12.215) (12.215) - (12.215)
Retenção de lucros - - - 32.372 (32.372) - - -               
Saldos em 31 de dezembro de 2018  10 (14.791) 83.643 - 68.862 14 68.876

Lucro líquido do exercício  - - - 102.224 102.224 13 102.237
Destinações:
Ganho (perda) na transação de capital entre sócios 8.b - (189) - - (189) - (189)
Dividendos declarados 17.d - - - (75.000) (75.000) - (75.000)
Retenção de lucros - - - 27.224 (27.224) - - -               
Saldos em 31 de dezembro de 2019  10 (14.980) 110.867 - 95.897 27 95.924               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO NA SEDE DA COMPANHIA.

A DIRETORIA

CONTADOR: RICARDO CALDERON - CRC 1 SP 115.947/O-9

 Controladora  Consolidado       
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018       

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da contribuição social  
e imposto de renda 102.224 44.587 117.031 53.622

Ajustes para reconciliar o resultado com  
recursos provenientes de  
 atividades operacionais:

Tributos com recolhimento diferido
Depreciação e amortização 290 184 13.736 11.050
Resultado de equivalência patrimonial (144.628) (82.902) - -

 

Provisão para distratos - - 5.005 (4.188)

Ajuste a valor presente - - (40) 1.093
Provisão para garantia 4.713 3.413 4.712 3.413
Provisão para contingências - (927) 2.661 (786)
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber - 190 7.002 (19.561)
Imóveis a comercializar 123 2.306 (210.360) (44.124)
Tributos a recuperar (1.350) (578) (2.071) (1.098)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 191 4 3.565 6.824
Credores a pagar por aquisição de imóveis - - 116.624 51.844
Obrigações sociais e tributárias (268) 1.164 950 4.328
Provisão de impostos de recolhimentos diferidos - - (380) 680
Adiantamentos de clientes 180 - 8.229 (11.698)

Pagamentos de contingências - - (1.508) (71)

BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
ATIVO   Controladora  Consolidado         

Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018         
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.158 73.665 158.928 188.072
Contas a receber 5 - - 94.112 109.721
Imóveis a comercializar 6 - - 396.464 178.936
Tributos a recuperar - 3.042 1.692 4.418 2.347

Total do ativo circulante  5.322 75.411 659.322 484.695
Ativo não circulante
Contas a receber 5 - - 6.869 2.558
Imóveis a comercializar 6 463 586 19.172 5.240
Partes relacionadas 7 167.437 49.221 - -
Investimentos 8 359.909 174.160 - -
Imobilizado - 1.111 1.040 8.173 3.673
Total do ativo não circulante  528.920 225.007 34.214 11.471         

Total do ativo  534.242 300.418 693.536 496.166         

PASSIVO   Controladora  Consolidado          
 Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018          
Passivo circulante

Fornecedores 10 589 398 19.153 15.588
Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 19.757 1.474
Obrigações trabalhistas e sociais - 6.276 6.705 9.852 8.952
Obrigações tributárias - 45 369 5.053 5.003
Adiantamentos de clientes 12 180 - 29.511 21.282
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 4.148 5.029
Partes relacionadas 7 338.961 182.080 6.163 10.765
Provisão para garantia - 3.562 1.069 3.562 1.069
Provisão para distratos - - - 1.658 255
Total do passivo circulante  379.672 190.621 130.593 70.346
Passivo não circulante

Credores a pagar por aquisição de imóveis 11 - - 229.674 125.974
Provisão para garantia - 7.692 5.472 7.691 5.472
Impostos e contribuições diferidos 14 - - 852 645
Partes relacionadas 7 13.776 - 13.776 -

Provisão para contingências 13 - - 1.245 92
Provisões para perdas em investimentos 8 37.205 5.379 - -
Total do passivo não circulante  58.673 40.935 467.019 356.944
Patrimônio líquido 17
Capital social  10 10 10 10
Reserva de capital  (14.980) (14.791) (14.980) (14.791)
Reservas de lucros  110.867 83.643 110.867 83.643
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores 95.897 68.862 95.897 68.862
Participação de acionistas não controladores  - - 27 14
Total do patrimônio líquido  95.897 68.862 95.924 68.876          
Total do passivo e patrimônio líquido  534.242 300.418 693.536 496.166          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

  Controladora  Consolidado         
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018         

Receita líquida 18 1.166 2.281 718.606 441.283
Custo dos imóveis vendidos e 
serviços prestados 19 - - (463.143) (281.291)

Lucro bruto  1.166 2.281 255.463 159.992
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais 20 (8.098) (7.335) (81.671) (57.758)
Despesas administrativas 21 (35.712) (32.378) (51.976) (42.472)
Resultado de equivalência patrimonial 8 144.628 82.902 - -
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22 (99) 926 (5.115) (3.337)
Total das receitas (despesas) operacionais  100.719 44.115 (138.762) (103.567)
Resultado antes das receitas (despesas)  
financeiras e impostos  101.885 46.396 116.701 56.425

Receita (despesas) financeiras líquidas 23 339 (1.809) 330 (2.803)
Resultado antes da contribuição social e  
imposto de renda  102.224 44.587 117.031 53.622

Imposto de renda e contribuição social - corrente 14 - - (15.218) (8.304)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 14 - - 424 (722)
Lucro líquido do exercício  102.224 44.587 102.237 44.596
Atribuível a:
Cotistas controladores  102.224 44.587 102.224 44.587         
Cotistas não controladores  - - 13 9         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 E (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

  Controladora  Consolidado        
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018        
Receitas
Receita de imóveis vendidos/serviços prestados 1.357 2.586 733.720 452.574
(-) Deduções de vendas (191) (305) (15.782) (9.809)
 1.166 2.281 717.938 442.765
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de imóveis vendidos/serviços prestados - - (463.143) (281.291)

Outras receitas (despesas) operacionais (6.674) (4.052) (42.145) (32.660)
 (14.042) (12.818) (523.076) (330.140)
Valor adicionado bruto (12.876) (10.537) 194.862 112.625
Retenções
Depreciações e amortizações (290) (184) (309) (184)
Valor líquido produzido pela entidade (13.166) (10.721) 194.553 112.441
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 144.628 82.902 - -

 147.356 84.665 6.247 3.260
Valor adicionado total a distribuir 134.190 73.944 200.800 115.701
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta 24.260 18.979 47.587 31.599
Benefícios 2.273 3.968 2.869 4.150

Impostos, taxas e contribuições
Tributos federais 114 - 37.425 25.703
Tributos municipais 68 129 87 129
Outros impostos, taxas e contribuições 399 423 416 430
Remuneração de capital de terceiros

Remuneração de capital próprio
Dividendos distribuídos 75.000 12.215 75.000 12.215
Participação de acionistas não controladores - - 13 9

        
 134.190 73.944 200.800 115.701        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE INDIVIDUAL E CONSOLIDADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)

 Controladora  Consolidado       
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018       

Lucro líquido do exercício 102.224 44.587 102.237 44.596
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total do exercício 102.224 44.587 102.237 44.596
Atribuível a:
Cotistas controladores 102.224 44.587 102.224 44.587
Cotistas não controladores - - 13 9       
Resultado abrangente total do exercício 102.224 44.587 102.237 44.596       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

  Controladora  Consolidado        
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018        
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
 atividades operacionais (37.241) (30.740) 52.682 41.413

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de investimentos (9.484) (100) - -

Adição de imobilizado (361) (1.097) (18.236) (11.367)

Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
 atividades de investimento (9.845) (1.197) (18.236) (11.367)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas 52.441 88.019 8.985 (7.700)

Dividendos pagos a cotistas controladores (37.500) (6.108) (37.500) (6.108)

Dividendos pagos a cotistas não controladores (37.500) (6.108) (37.500) (6.108)

Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)  
 atividades de financiamento (24.421) 73.901 (63.590) 91.991

Aumento (redução) de Caixa e equivalentes  
 de caixa (71.507) 41.964 (29.144) 122.037

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 73.665 31.701 188.072 66.035

        
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes  
 de caixa (71.507) 41.964 (29.144) 122.037        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Construtora Ferreira Guedes S.A.
CNPJ 61.099.826/0001-44 - NIRE 35.300.069.587

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Dia, Hora e Local: 12/05/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Angélica, nº 2.163, 9º andar, conjunto 97, Bairro Consolação, SP/SP. 
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Mesa: Sr. Erasto Messias da Silva Junior, Presidente; e Sr. Rodrigo Pinheiro 
Andrade, Secretário. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a atual Diretoria Executiva estava a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer 
informações julgadas necessárias e que a Assembleia se manifestará sobre a seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme publicado nos Jornais “Valor 
Econômico” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, ambos no dia 16/04/2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31/12/2019; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração global da Diretoria da Companhia para o exercício de 2020; e em Assembleia Geral Extraordinária 
(i) Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de 02 novos Diretores Adjuntos da Companhia; e (iii) Deliberar 
sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovado, sem ressalvas, 
o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Foi aprovado 
que, após a constituição da reserva legal, no valor de R$1.306.463,80, o saldo remanescente do lucro líquido da Companhia em 31/12/2019, no valor de 
R$24.822.812,16, será destinado da seguinte forma: a) R$10.000.000,00 para pagamento de dividendos aos acionistas e b) R$14.822.812,16 será incorporado à conta 
reserva de lucros; e (iii) Fixada a remuneração da Diretoria da Companhia no montante total, global, anual de até R$5.500.000,00, sendo que o “quantum” destinado 
a cada um dos Diretores será fixado em Reunião da Diretoria Executiva, convocada especificamente para esse fim; e em Assembleia Geral Extraordinária 
(i) Aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o aumento do quadro de Diretores Adjuntos de Engenharia, razão 
pela qual sua redação passará a vigorar conforme segue: “Artigo 5º - A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria Executiva composta por, no mínimo, 
3 e, no máximo, 6 diretores, sendo 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor Administrativo-Financeiro, 1 Diretor de Engenharia, 1 Diretor Comercial, 1 Diretor Jurídico e 1 
Diretor do Programa de Ética e Conduta, os quais poderão ser auxiliados por Diretores Adjuntos designados para suas respectivas áreas de atuação, sendo eles
acionistas ou não, residentes no País, com mandato unificado de 2 anos, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, estando, também, autorizados a cumular 
cargos e podendo, ainda, permanecerem vagos se assim deliberado em Assembleia Geral. Cada Diretoria Executiva poderá contar com o auxílio de um Diretor Adjunto 
em sua respectiva área de atuação, ressalvada a Diretoria de Engenharia que poderá contar com o auxílio de até 05 Diretores Adjuntos de Engenharia. § 1º: (...)”; (ii)
Aprovada a eleição dos Senhores Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 1.452.381 SSP/PI e CPF/MF nº 733.312.523-87, 
residente na Cidade do Recife/PE, e Giuliano Costa Olivan, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 21.780.870 SSP/SP e CPF/MF sob o nº 097.968.988-02, residente 
na SP/SP, ambos com domicílio na Avenida Angélica, nº 2.163, 9º andar, conjunto 97, SP/SP, para os cargos de Diretores Adjuntos de Engenharia da Companhia, para 
compor a atual Diretoria Adjunta de Engenharia empossada, por um mandato a ser iniciado na presente data e a encerrar-se em 30/04/2021, os quais tomam posse 
nesse ato e assumem o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que
afirmaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, conforme expressamente declarado nos
respectivos Termos de Posse que ficam anexados à presente Ata e arquivados na sede da companhia. Em consequência da deliberação acima, a composição da
Diretoria Adjunta de Engenharia da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, passa a ser a seguinte: Eduardo Bezerra Alves; Giuliano Costa 
Olivan; Orlando Ferreira Balbão Júnior; Paulo Fascina da Silva; e Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho; e (iii) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da
Companhia para refletir as alterações aprovadas, sendo que a nova redação do Estatuto Social da Sociedade teve sua leitura dispensada pelo Sr. Presidente, pois a sua 
minuta foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer restrições. Com a aprovação, o Estatuto Social da Companhia consolidado passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Estatuto Social da Construtora Ferreira Guedes S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Construtora Ferreira Guedes
S.A. é uma sociedade por ações com sede em SP/SP, à Avenida Angélica, 2163, 9º andar, conjunto 97, Consolação, CEP 01227-200, regendo-se por este Estatuto e pela 
lei em vigor. § Único: Mediante deliberações da Diretoria Executiva, a Sociedade poderá abrir, ou fechar filiais, escritórios, depósitos ou representações no País ou
exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 2º - O Prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a execução de 
serviços e/ou obras de construção civil e/ou engenharia civil, em todos os ramos dessa atividade, especialmente a construção de vias e estradas rodoferroviárias, 
barragens, portos, aeroportos, edificações, canais, irrigação, prospecções, linhas de transmissão, telegráficas e telefônicas, oleodutos, gasodutos, adutoras e demais 
dutos livres ou forçados, drenagens, saneamento, urbanismo, paisagismo, levantamentos topográficos, mecânica de solos e fundações especiais, planejamento de 
obras, controle de qualidade e normas técnicas, dragagens, montagens e instalações industriais, estudos, projetos, serviços de terraplanagem em geral, pavimentação, 
obras de arte corrente, especiais e túneis, serviços de assistência técnica, assessoria e consultoria dessas atividades, operando diretamente ou indiretamente, por conta 
própria ou de terceiros, mediante representações, comissões ou consignações, além da exploração de serviços públicos em todos os setores e modalidades, mediante 
o regime de concessão, permissão, parceria ou qualquer outro, podendo, ainda, exercer quaisquer outras atividades industriais e comerciais correlatas ou afins, tais 
como compra e venda de materiais e produtos do ramo em geral, manufatura, locação, importação e exportação de máquinas e equipamentos, bem como, participar, 
como sócia ou acionista, de outras sociedades. Capítulo II - Capital Social - Artigo 4º - O Capital Social é de R$239.008.581,00, integralmente realizado e dividido em 
22.830.992 ações sem valor nominal, ordinárias, nominativas, podendo ser representadas por títulos múltiplos à vontade dos Acionistas. § 1º: As ações ou títulos 
múltiplos emitidos pela Sociedade serão assinados pelo Diretor Superintendente e o Diretor Jurídico, ou Procuradores especiais na forma da lei. Poderá a Diretoria 
cobrar dos acionistas o custo incorrido na emissão dos respectivos certificados. § 2º: As ações são indivisíveis perante a Sociedade e a cada ação ordinária cabe um 
voto nas deliberações das Assembleias Gerais.  Capítulo III - Administração - Artigo 5º - A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria Executiva composta 
por, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 diretores, sendo 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor Administrativo-Financeiro, 1 Diretor de Engenharia, 1 Diretor Comercial, 1 
Diretor Jurídico e 1 Diretor do Programa de Ética e Conduta, os quais poderão ser auxiliados por Diretores Adjuntos designados para suas respectivas áreas de atuação, 
sendo eles acionistas ou não, residentes no País, com mandato unificado de 2 anos, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, estando, também, autorizados 
a cumular cargos e podendo, ainda, permanecerem vagos se assim deliberado em Assembleia Geral. Cada Diretoria Executiva poderá contar com o auxílio de um 
Diretor Adjunto em sua respectiva área de atuação, ressalvada a Diretoria de Engenharia que poderá contar com o auxílio de até 05 Diretores Adjuntos de Engenharia. 
§ 1º: Os Diretores permanecerão em seus respectivos cargos até a posse da nova Diretoria, mesmo após o decurso do prazo de seus mandatos. § 2º: A remuneração 
global dos Diretores será fixada anualmente pela Assembleia Geral. Artigo 6º - Competência da Diretoria Executiva: I) Cumprir todas as leis e atos relativos à atividade 
social; II) Executar o presente Estatuto e as deliberações das Assembleias Gerais; III) Organizar e expor, anualmente à Assembleia Geral Ordinária, o Balanço e as 
Demonstrações Financeiras concernentes ao exercício, acompanhadas ou não do parecer dos Auditores; IV) Delegar aos Diretores Adjuntos as atribuições que julgar 
conveniente, observada a respectiva área de atuação; e V) Aplicar e distribuir os lucros apurados conforme o Estatuto Social e a determinação da Assembleia Geral. 
Competência da Diretoria Adjunta: I) Cumprir todas as leis e atos relativos à atividade social; II) Executar o presente Estatuto, as deliberações da Diretoria Executiva e, 
no que couber, as da Assembleia Geral; III) Colaborar com o Diretor Executivo de sua respectiva área, na solução de qualquer problema; IV) Desempenhar tarefas
administrativas e técnicas em sua respectiva área de atuação, quando assim solicitado, submetendo-se e auxiliando a Diretoria Executiva no desempenho de suas 
funções; V) Substituir transitoriamente o Diretor Executivo da sua respectiva área de atuação, no desempenho das tarefas administrativas e técnicas específicas de 
sua respectiva área de atuação, respeitadas as limitações fixadas no caput do Artigo 7º, em razão de ausência, desligamento, renúncia, destituição ou impedimento 
daquele, observadas, ainda, as diretrizes e estratégias estabelecidas pela Diretoria Executiva remanescente, bem como sucedê-lo no caso de vacância, caso assim seja 
deliberado em Assembleia Geral. § Único: A Diretoria reunir-se-á sempre que exigirem os interesses sociais, na sede social, para tratar dos assuntos de gestão da
Sociedade. A reunião poderá ser convocada por qualquer Diretor Executivo mediante comunicação por escrito aos demais com, no mínimo, 48 horas de antecedência 
e será instalada com a presença de, pelo menos, 2 Diretores Executivos, sendo que nenhuma convocação será necessária caso todos os Diretores Executivos estejam 
presentes na respectiva reunião. A presença dos Diretores Adjuntos apenas se fará obrigatória quando expressamente convocados. As deliberações das Reuniões da 
Diretoria serão tomadas pela maioria dos votos dos Diretores Executivos, não cabendo aos Diretores Adjunto eventualmente convocados qualquer direito a voto, 
sendo tais deliberações registradas no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Artigo 7º - Os Diretores Executivos: Superintendente, Administrativo-Financeiro,
Comercial, de Engenharia e Jurídico terão, individualmente, as seguintes funções e prerrogativas na administração da Sociedade, quais sejam: administração geral 
dos negócios sociais, deliberando e resolvendo sobre todos os assuntos de interesse social, praticando todos os atos necessários para bem conduzir os negócios da 
Sociedade, inclusive firmar compromissos de constituição de consórcios, contratos em geral e nomear preposto, observando e preservando o disposto no Estatuto 
e cumprindo as deliberações das Assembleias Gerais, podendo, para tanto, praticar atos inerentes ao dia a dia da Sociedade, cabendo, ainda, a todos os Diretores
Executivos poderes de representação da Sociedade perante Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas 
Públicas, Conselhos Federais e Regionais, quer no Brasil ou no Exterior, Sociedades concessionárias de serviços públicos, empresas privadas, e outras, requerendo tudo 
o que for necessário, exceção feita aos poderes exclusivos conferidos nos parágrafos subsequentes. Caberá aos Diretores Adjuntos a prática dos atos necessários para 
bem conduzir os negócios da Sociedade em suas respectivas áreas de atuação, observando as diretrizes e estratégias estabelecidas pela Diretoria Executiva, sendo-
lhes vedado firmar compromissos, procurações, contratos em geral e representar a Sociedade, salvo se expressamente autorizados através de procuração com 
poderes específicos. § 1º: Serão poderes únicos e exclusivos do (a) Diretor Superintendente: coordenação geral e distribuição de tarefas aos demais Diretores;
designação dos Responsáveis Técnicos pelas obras executadas pela Sociedade; autorizar a emissão de Atestado Técnico em nome da Sociedade, os quais deverão ser 
assinados conjuntamente pelo Diretor Superintendente e respectivo Responsável Técnico por este designado para execução de determinada obra; e poderes para 
receber citações judiciais; (b) Diretor do Programa de Ética e Conduta: propor para aprovação da diretoria os programas internos de integridade a serem adotados 
pela Sociedade, por meio da regulamentação de práticas e procedimentos internos, assim como supervisionar sua implantação e fiscalização; supervisionar a 
investigação de eventuais desvios de conduta de seus funcionários e colaboradores; propor e coordenar a criação de canais internos de comunicação e orientação, 
voltados para o programa de ética e conduta, para seus funcionários e colaboradores; e propor e supervisionar, apoiar ou implementar programas de treinamentos 
relacionados aos programas de ética e conduta da Sociedade. (c) Diretor Superintendente, Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor
Jurídico, sempre em conjunto de 2: poderão comprar, vender e onerar, de qualquer forma, bens móveis e imóveis da Sociedade, mesmo os que integrem o Ativo 
Imobilizado, independente de autorização da Assembleia Geral, podendo, para tanto, assinar tudo que for necessário, assim como receber e pagar qualquer quantia 
e dar quitação, podendo, ainda, assinar instrumentos de consórcio, assumir obrigações e compromissos nesse sentido, emitir, caucionar e sacar títulos de crédito em 
geral e abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, nomear procuradores para o exercício das atividades inerentes à Sociedade, inclusive 
para assinatura de instrumentos de consórcios, de modo que tais poderes sejam específicos, nomear advogado(s), para o foro judicial ou extrajudicial visando aos 
interesses da Sociedade, assinar as cautelas e títulos múltiplos emitidos pela Sociedade, assinar todos os documentos e escrituras que envolvam responsabilidade 
financeira para a Sociedade, ou, neste caso, nomear procurador(es) com poderes específicos para tanto. § 2º: Exceto para o foro em geral ou nas hipóteses de
representação da Sociedade no exterior, as procurações terão prazo determinado, podendo, toda e qualquer procuração, ser revogada caso seja julgado conveniente. 
§ 3º: Dependerá de aprovação prévia da Assembleia Geral Extraordinária a decisão e assinatura dos documentos, nos atos de compra, incorporação e fusão com outra 
empresa ou venda e exoneração, de qualquer forma, de participações societárias. A exigência aqui prevista não abrange a constituição de consórcios ou a integração, 
quer como sócia ostensiva, quer como sócia participante em sociedades em conta de participação, cujos instrumentos serão firmados em conjunto de 2 (dois) dos 
Diretores Executivos elencados na alínea “c” do Parágrafo 1º acima, ou por procurador com poderes específicos para tanto, nomeado por 2 (dois) dos referidos Diretores 
Executivos. § 4º: A Sociedade terá como responsáveis técnicos engenheiros ou arquitetos, devidamente registrados no CREA ou CAU, os quais agirão com 
independência no exercício de suas funções técnicas, assinando todos os trabalhos de ordem técnica a cargo da Sociedade. § 5º: Fica incorporado à Sociedade o
“know-how” dos Diretores. Artigo 8º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Superintendente, as funções descritas no § 1º, alínea “a”, do Artigo 
7º, deverão ser executadas conjuntamente por dois dos Diretores Executivos dentre os remanescentes. Artigo 9º - No caso de ausência ou impedimento temporário 
dos demais Diretores, as suas funções administrativas e técnicas serão exercidas pelo Diretor Adjunto de sua respectiva área, observado o disposto no caput do artigo 
7º, sendo que se o cargo do Diretor Adjunto correspondente estiver vago, as funções serão exercidas por outro Diretor Executivo designado pelo Diretor 
Superintendente. Artigo 10º - No caso de vagarem quaisquer dos cargos da Diretoria Executiva, será convocada, no prazo máximo de 30 dias, a Assembleia Geral 
para eleição de substituto, sendo que até a posse deste, os Diretores Executivos remanescentes representarão a Sociedade, em conjunto de dois, relativamente aos 
poderes específicos do cargo vago, sendo certo, ainda, que as tarefas administrativas e técnicas serão desempenhadas pelo Diretor Adjunto da respectiva área,
observando-se que na hipótese de vacância do cargo de Diretor de Engenharia as funções administrativas e técnicas serão exercidas pelos Diretores Adjuntos de 
Engenharia conforme as atribuições que lhes forem designadas pelo Diretor Superintendente. Poderá, ainda, a Assembleia Geral deliberar pela vacância do referido 
cargo. Capítulo IV - Assembleia Geral - Artigo 11º - A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente uma vez por ano, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término 
do exercício social, para deliberar sobre a matéria que lhe é cometida por lei, extraordinariamente quando convocada pela Diretoria Executiva e nos casos
estabelecidos em lei. Artigo 12º - Os acionistas presentes escolherão o Presidente da Assembleia que, por sua vez, convidará um dos presentes para servir como
secretário. Não estando presente nenhum Diretor, os acionistas indicarão quem a presidirá. A prova de qualidade de acionista, e a sua representação na Assembleia, 
regem-se pelo disposto em lei. Artigo 13º - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos presentes, observadas as restrições estabelecidas pela lei. Capítulo
V - Conselho Fiscal - Artigo 14º - O conselho Fiscal compõe-se de 3 membros com igual número de suplentes eleitos pela Assembleia Geral, tendo a qualificação, 
remuneração, residência, atribuições e prazo de duração de mandato previstos em lei, e somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de 
acionistas detentores da quantidade de ações fixadas na lei. Capítulo VI - Exercício Social e Distribuição de Lucros - Artigo 15º - O exercício social coincide com o 
ano calendário encerrando-se no dia 31 de dezembro, quando deverão ser elaboradas as Demonstrações Financeiras correspondentes. § 1º: Sempre que necessário, 
a critério da Diretoria Executiva, a Sociedade poderá levantar balanços especiais com relação a períodos menores, observados os requisitos legais. § 2º: O Diretor
Superintendente, o Diretor Administrativo-Financeiro, o Diretor de Engenharia e o Diretor Jurídico, sempre em conjunto de 2, poderão declarar dividendos 
intermediários, à conta de Reserva de Lucros existentes no último balanço anual ou periódico. Artigo 16º - Feitas as amortizações e provisões legais, o lucro líquido 
apurado terá o seguinte destino: I - 5% do lucro serão aplicados no Fundo de Reserva Legal, até que alcance o limite legal; II - 1% do lucro será empregado na distribuição 
de dividendos obrigatórios aos acionistas; III - o saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral. § Único. A Assembleia Geral poderá, desde que não haja 
oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou a retenção de todo o lucro.”. Nada mais havendo a tratar e 
encerrada a presente ata com a assinatura do Sr. Presidente e do Sr. Secretário, sendo suspensa a Assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no 
livro próprio, na forma sumária conforme faculta o artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, foi a ata lida e achada conforme por todos os presentes. 
São Paulo, 12/05/2020. Mesa: Erasto Messias da Silva Junior - Presidente; Rodrigo Pinheiro Andrade - Secretário. Diretoria Executiva: Erasto Messias da Silva Junior - 
Diretor Superintendente; Rodrigo Pinheiro Andrade - Diretor Administrativo-Financeiro; Patricia Bueno Moreira - Diretor Jurídico e Diretor do Programa de Ética e
Conduta. Diretoria Adjunta: Eduardo Bezerra Alves - Diretor Adjunto de Engenharia; Giuliano Costa Olivan - Diretor Adjunto de Engenharia; Orlando Ferreira Balbão 
Júnior - Diretor Adjunto de Engenharia; Paulo Fascina da Silva - Diretor Adjunto de Engenharia; Wilton Luis Neiva de Moura Santos Filho - Diretor Adjunto de Engenharia; 
e Marcelo Domingues da Fonseca - Diretor Adjunto Comercial. Acionistas: Agrocap Participações Ltda., representada por Eduardo Ribeiro Capobianco e Territorial 
São Paulo Mineração Ltda., representada por Eduardo Ribeiro Capobianco. A Presente é Cópia Fiel da Original Transcrita em Livro Próprio. Erasto Messias da
Silva Junior - Presidente - RG nº 15.769.119-6 SSP/SP; Rodrigo Pinheiro Andrade - Secretário - RG nº 0780837100 SSP/BA. Visto do Advogado: Fernando Bissolotti -
OAB/SP nº 256.360. JUCESP nº 323.925/20-0 em 24/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ACPAR Participações e Empreendimentos S/A C.N.P.J. nº 07.756.830/0001-92 NIRE nº 35.300.327.683 
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27/07/2020

Dia 27/07/2020, na sede social, às 10:00 horas. Presentes: 100,00% do capital votante. Mesa: presidente: Roberto Henri-
que Levy Junior,secretário: Sergio Ulhôa Levy. Deliberações unânimes: a) Prestação de Contas dos Administradores e 
as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; b) Do lucro líquido do exercício de 
R$ 63.611,37, foi aprovada a transferência de R$ 3.180,57 para a conta de Reserva Legal e R$ 60.430,80 como dividendos, 
sendo R$ 15.107,70 a título de dividendo mínimo obrigatório e R$ 45.323,10 para a conta de Dividendos Adicionais Propostos, 
a ser distribuído no exercício seguinte, c) Reeleição da diretoria, com mandato até a aprovação na JUCESP da Ata da AGO de 
2021: Diretor Presidente: Roberto Henrique Levy Junior, RG 1.494.866-7- SSPISP, OAB/SP 11.928 e CPF 007.883.418- 
04; Diretor Vice - Presidente: Sergio Ulhôa Levy, RG 2.260.123-5 - SSPISP e CPF 007.883.848-72. Nada mais, a íntegra 
da presente Ata está registrada na JUCESP sob nº 305.358/20-0 em 14/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
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Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002952-27.2020.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
Aderaldo Antonio Dias RG. 18.690.678-X, CPF. 082.782138-79, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por Colégio Nossa Senhora de Fátima Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não conhecido, fica intimado para que 
efetue o pagamento da quantia de R$ 14.524,84 (abril/2020), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e de acréscimo de honorários advocatícios, também de 10%, nos 
termos dos artigos 523, § 2º, inciso I e 523 do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo de 15 
dias sem o pagamento voluntário, inicia-se novo prazo de 15 dias para que, 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 22 de maio de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1031236-86.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. Faz saber a Luciana Plumari 
Marques Aguiar, CPF. 154.070.228-69, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Civiltec Construtora 
Ltda. antiga denominação MFG Imóveis e Terceirização de Mão de Obra Ltda., objetivando o recebimento de R$ 72.449,66 
(Outubro/2019), decorrente das execuções junto à Prefeitura do Município de São Paulo pelo contribuinte nº 306.121.033-1. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de 
julho de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1095570-26.2019.8.26.0100O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)DM 30 MODA
EIRELI - EPP, CNPJ 24.988.132/0001-31, com endereço à Rua Verbo Divino, 1501, Loja A, Chacara Santo
Antonio (Zona Sul), CEP 04719-002, São Paulo- SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por
parte de A.m. Ferraz Administração e Participação Ltda., com fundamento no artigo 94, II, da Lei 11.101/2005,
execução frustrada, processo nº 0012192-64.2019.8.26.0562, 2ª Vara Cível da Comarca de Santos, no valor
de R$ 182.393,37. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a
fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/
2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data
do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10%do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus
efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. 02 e 03/09

COMARCA DE SÃO PAULO - 17ª VARA CÍVEL  - Praça João Mendes s/nº - 8º
andar - salas nº 827/829 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171.6145 - São
Paulo/SP - E-mail: sp17cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias
- Processo nº 0037306-33.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LUCIANA BIAGIO
LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JORGE BEZERRA DOS SANTOS
(CPF 298.071.118-70), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo
presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
ICOMON TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO, para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$3.047,49 (maio/2019), a ser
atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de
MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (ar t. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito
com a penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independen-
temente de penhora ou nova intimação deverá apresentar a 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 18 de agosto de 2020.

02  e  03/09

QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020Página 6 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Governo recebe carros elétricos
para utilização na frota pública

O Governo do Estado recebeu na quarta-feira (2) dez carros elétri-
cos modelo Zoe, da Renault, como parte do projeto VEM PR. A parce-
ria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) visa estimular a adoção de
políticas sustentáveis e a difusão de modelos inovadores de gestão
governamental. O Paraná será a segunda unidade da Federação a
participar desse projeto pioneiro de mobilidade urbana na adminis-
tração pública.

Os novos Zoe serão incorporados à frota do Estado em regime de
comodato e serão utilizados prioritariamente para as demandas da
Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia.

A iniciativa prevê a instalação de dez eletropostos de carrega-
mento em Curitiba e Região Metropolitana. Cinco eletropostos já têm
locais definidos (duas unidades na Secretaria da Saúde, uma no Hos-
pital do Trabalhador, uma no Laboratório Central do Estado e uma no
Jardim Botânico) e os demais serão indicados pelo Governo do Esta-
do nos próximos dias.

O objetivo principal é o compartilhamento (carsharing). Os veícu-
los do VEM PR estão equipados com o aplicativo MoVe, desenvolvi-
do pelo PTI, que permite reservar os veículos disponíveis, acompa-
nhar sua localização, monitorar a velocidade, a carga de bateria, as
rotas percorridas, além de outras informações. Os carros serão
desbloqueados com cartões cadastrados no sistema e têm autono-
mia de até 300 quilômetros e velocidade limite de 135 km/h.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse que o Esta-
do tem cerca de 22 mil veículos (18 mil carros) na frota e que está
buscando alternativas para diminuir esse contingente dentro dos
conceitos de inovação e sustentabilidade. Também foi identificada
a necessidade de gerar economia aos cofres públicos, uma vez
que a frota tradicional custa aproximadamente R$ 6,60 por quilô-
metro rodado.

“A ideia é otimizar a máquina pública cada vez mais, fazer mais
com menos. No mundo todo o compartilhamento já é realidade”,
afirmou Ratinho Junior. “Lançamos neste ano o TáxiGov, que já
modernizou esse sistema no setor público, mas queremos avançar

cada vez mais. A sinergia com a ABDI e o PTI é fundamental
nessa estratégia”.

O governador também disse que o Estado é um polo de inova-
ção e sustentabilidade. Ele citou a iniciativa de zerar a alíquota do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos
veículos elétricos, a consolidação da maior eletrovia do País (BR-
277) e as diversas ações com apoio estatal para incentivar novas
startups, tecnologias aplicadas à máquina pública e ecossistemas
regionais de inovação.

“O Paraná é o maior produtor de energia sustentável do Brasil,
tem a Capital mais sustentável e produz o agronegócio mais susten-
tável, ninguém cuida tanto das nascentes, microbacias, bacias e
matas ciliares. E na máquina pública temos que ter sustentabilidade
e inovação como algo habitual”, acrescentou.

O VEM PR é parte de um memorando de entendimento assinado
em fevereiro deste ano pelo governador e pelo presidente da ABDI,
Igor Calvet, para a implementação de soluções reais para formatação
de cidades cada vez mais inteligentes. O documento prevê aprovei-
tamento de soluções tecnológicas oferecidas pela ABDI nos muni-
cípios paranaenses com o objetivo de aumentar a integração e a
produtividade das empresas e do setor público. O prazo de vigência
da parceria é de 40 meses.

“O Paraná é inovador, está na vanguarda da inovação e da ges-
tão pública. Esse projeto simboliza isso. Não temos nem 1% da frota
nacional de veículos elétricos, mas o Paraná já tem uma eletrovia de
700 quilômetros. É um Estado que produz ideias e constrói a
infraestrutura necessária para o salto tecnológico”, disse Calvet.

Segundo ele, o VEM PR reúne duas das três principais tendênci-
as do mercado automobilístico e de sustentabilidade: novas formas
propulsão (carros hídricos e elétricos) e compartilhamento. A última
é o veículo autônomo, mas essa tecnologia ainda não está disponí-
vel. “O objetivo desse projeto é melhorar a qualidade de vida das
pessoas, criar modelos e referenciais para estados e municípios.
Isso aumenta a produtividade do serviço público”, destacou o pre-
sidente da ABDI. (AENPR)

www.jornalodiasp.com.br
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, ADRIANA NEVES BRUNO,
administradora de empresas, RG nº 23.140.232-6-SSP/SP, CPF nº 183.837.048-01,
casada no regime da parcial de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, com GIAMPAOLO
BRUNO, RG nº 25422487-SSP/SP, CPF nº 148.323.818-06, brasileiros, domiciliados
nesta Capital, residentes na Avenida Moema, nº 55, apartamento nº 44, Moema, ficam
intimados a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 05 (cinco) prestações
em atraso, vencidas de 05/04/2020 a 05/08/2020, no valor de R$7.577,82 (sete mil,
quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$9.025,31 (nove mil e vinte e cinco reais e
trint a e um centavos), que atualizado até 03/11/2020, perfaz o valor de R$12.467,69
(doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove 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 na Avenida Moema, nºs 55/65, apartamento nº 44, localizado
no 4º andar ou 5º pavimento, e vaga indeterminada na garagem, localizado parte no
subsolo e parte no andar térreo, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objetos de “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública”
devidamente registrados sob n° 14 nas matrícula nº 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 o
devedor desde já advertido 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, 10 de agosto de 2020. O Oficial.         01, 02 e 03/09

TORONTO S.A. – DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ Nº. 31.485.344/0001-61 - NIRE Nº. 35.300.521.927 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11.02.2020
1. Data, Hora e Local: Em 11.02.2020, às 10h00, na sede da Toronto S.A. – Desenvolvimento e Participações, (“Com-
panhia”) localizada na Rua Capitão Antônio Rosa, nº. 409, 4º andar, salas 421, 423 a 425, 428, 430 e 432, Pinheiros, 
CEP: 01443-010, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 
n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital so-
cial, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. 
Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das 
acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís 
Augusto Valença de Oliveira e o Sr. Fábio Russo Corrêa, como secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o au-
mento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; e (ii) a consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, 
após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como fa-
culta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar, conforme atribuições previstas nos incisos (i) e (ii) do artigo 6º do Esta-
tuto Social da Companhia, o aumento do capital social no valor de R$7.800.000,00, mediante a emissão de 7.800.000 
novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$1,00, a serem 
totalmente subscritas e integralizadas até 28/02/2020, por suas acionistas, a CIIS – Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e a J2L Participações Ltda. (“J2L”), na proporção das suas participações acionárias, 
conforme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de 
R$17.110.000,00 para R$24.910.000,00; 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 4º 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capital social da Com-
panhia é de R$ 24.910.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, repre-
sentado por 24.910.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” 6.3. Permanecer inalterados os demais dis-
positivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de 
acordo com a alteração aprovada no item 6.2. acima, conforme constante do Anexo II da presente ata, tendo uma 
via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. Encer-
ramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada con-
forme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 11.02.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, 
Presidente da Mesa e Fábio Russo Corrêa, Secretário. Acionistas: (1) CIIS – Companhia de Investimentos em 
Infraestrutura e Serviços, pelos Srs. Eduardo de Toledo e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) J2L Participações Ltda., 
pelo Sr. Líbano Miranda Barroso. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no livro de Registros de Atas 
das Assembleias Gerais nº. 01, às folhas 79 a 89. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Fábio Russo 
Corrêa - Secretário. JUCESP nº 346.882/20-5 em 28.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.02.2020 - Boletim de Subscrição: 
Boletim de Subscrição de 7.800.000 novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão por ação de R$1,00 por ação, representativas do capital social da Companhia. Subscritores: CIIS - Com-
panhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com sede na Avenida Chedid Ja-
fet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, sala 6, CEP 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº. 05.410.674/0001-88 e NIRE nº. 
33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Srs. Eduardo de Toledo, brasileiro, ca-
sado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, RG nº. 4.358.259-X - SSP/SP e CPF/MF nº. 
103.264.958-51; e Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, 
RG nº. 10.194.341 - SSP/SP e CPF/MF nº. 073.215.168-65, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, 
nº. 222, Bloco B, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP; Espécie de Ações Subscritas: ON 6.240.000; 
Preço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, 
até 28/02/2020. Assinaturas: Eduardo de Toledo; Paulo Yukio Fukuzaki. Subscritores: J2L Participações 
Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Niemeyer, nº. 02, Edifício Leblon Offi ce, Lojas 212 e 213, Vidigal, CEP 
22.450-220, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº. 18.381.997/0001-32 e NIRE nº. 332.0952819-0, neste ato devidamente re-
presentada por seu Diretor, o Sr. Líbano Miranda Barroso, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, economista, RG nº. 56.555.555-8 - SSP/SP e CPF/MF nº. 421.016.386-49, com endereço profi ssional na Avenida 
Niemeyer, nº. 02, Edifício Leblon Offi ce, Lojas 212 e 213, Vidigal, CEP 22.450-220, Rio de Janeiro/RJ.; Espécie de 
Ações Subscritas: ON 1.560.000; Preço de Emissão das Ações - R$: 1,00; Forma e Prazo para Integraliza-
ção: Em moeda corrente nacional, até 28/02/2020. Assinatura: Líbano Miranda Barroso. Total: Espécie de 
Ações Subscritas: 7.800.000; Preço de Emissão das Ações: R$ 7.800.000,00. São Paulo/SP, 11.02.2020. Luís 
Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa; Fábio Russo Corrêa - Secretário.

SERASA S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6

Conselho de Administração Ata de 20.08.2020
Aos 20.08.2020, conforme previsto no § 2º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, reuniu-se, às 11h00, em 
1ª convocação, o Conselho de Administração da Serasa S.A., com a presença, por conferência telefônica, do Conse-
lheiro Sr. Valdemir Bertolo, e dos Srs. Kerry Lee Williams, José Luiz Teixeira Rossi, Darryl Scott Gibson, Anthony David 
Reeves e Lloyd Mark Pitchford, mediante manifestação antecipada do voto, por correio eletrônico, nos termos do ar-
tigo 14, § único, item “iii” do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) votar 
a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição de dividendos intercalares e de juros sobre o ca-
pital próprio, ambos referentes ao período compreendido entre abril e julho de 2020, bem como seus respectivos pa-
gamentos e (ii) outros assuntos. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro e Diretor Presidente da Compa-
nhia, Sr. Valdemir Bertolo, que declarou regularmente instalada a reunião. Deliberado e colocado em votação o pri-
meiro item da ordem do dia, foi aprovado pelo Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo e, por voto antecipado por escrito, por 
correio eletrônico, dos Conselheiros de Administração Srs. Anthony David Reeves, Darryl Scott Gibson, Kerry Lee Wil-
liams e Lloyd Mark Pitchford, nos termos do artigo 14, § único, item “iii” do Estatuto Social da Companhia, por una-
nimidade, a proposta de destinação do lucro líquido, abrangendo a distribuição de dividendos intercalares apurados 
nas demonstrações fi nanceiras da Serasa S.A., referentes ao período compreendido entre abril e julho de 2020, e o 
pagamento de juros sobre o capital próprio, de acordo com a “Proposta de Declaração de Dividendos Intercalares e 
Pagamento de Dividendos Intercalares e Juros Sobre o Capital Próprio”, elaborada pela Diretoria da Companhia, da-
tada de 12.08.2020. Os trabalhos foram secretariados pela Sra. Renata Quiroga Chate. Nada mais havendo a tratar, 
o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada conforme, é assinada 
por todos os presentes. Mesa: Valdemir Bertolo – Presidente; Renata Quiroga Chate – Secretária. Conselheiros votan-
tes: Srs. Kerry Lee Williams, José Luiz Teixeira Rossi, Valdemir Bertolo, Darryl Scott Gibson, Anthony David Reeves e 
Lloyd Mark Pitchford. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Renata Quiroga Chate - Secre-
tária. JUCESP nº 346.011/20-6 em 27.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000510-94.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Herysul Veículos Ltda., CNPJ. 11.384.553/0001-01, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Daycoval S/A, objetivando o recebimento de R$ 1.408.996,70 
(Dez/2016) decorrente do Contrato Particular para Abertura de Limite de Crédito nº 20777/16. 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 3 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor 
atualizado do débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima 
consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2020 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1000020-04.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tocam Impregnação Industrial 
e Comercio Ltda. CNPJ. 51.545.150/0001-11, Eliana Guerra Tozzi , CPF. 535.768.968-72 e Nelson Tozzi, CPF. 224.198.378-00, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de LN Factoring Fomento Mercantil Ltda., encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora pague o 
valor de R$ 101.156,14 (jan/2019), referente a Nota Promissória vencida em 09/10/2018. Os executados poderão oferecer embargos à 
execução, no prazo de 15 dias, após prazo supra. O reconhecimento do crédito exequente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários), no prazo para oferta de embargos, permitirá aos executados requererem que seja admitido o pagamento 
do saldo remanescente em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (CPC, art. 916). 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 20 de agosto de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1076884-20.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Sara Têxtil - Ltda, CNPJ 
22.601.036/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Sun Special Comércio e Representação Ltda, alegando em 
síntese: que efetue o pagamento de R$ 8.161,39 (junho/2018) referente as duplicatas 00008136-3, 00008136-4 e 00008136-5 não pagas. 
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, efetue o pagamento do valor acima descrito, 
atualizado, hipótese em que ficará isento de custas e honorários advocatícios, ou ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 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. 

 PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
CNPJ: 24.230.275/0001-80

ERRATA

Na Publicação das Demonstrações Financeiras do dia 02/09/2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno empre-
sarial, páginas 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e no jornal O Dia, páginas 05, 06, 07, 08 e 09, alguns dados 
encontram-se incorretos:

No Relatório de Administração de 2018, onde se lê:

EBITDA
O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu R$ 76,1 milhões em 2018, com crescimento 
de 29,9% ante R$ 58,6 milhões no mesmo período do ano anterior, representando uma margem EBITDA de 17,3% ante 
18,6%, no mesmo período do ano anterior.
Leia-se:

EBITDA
O EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu R$ 75,2 milhões em 2018, com crescimento 
de 25,3% ante R$ 60,1 milhões no mesmo período do ano anterior, representando uma margem EBITDA de 17,0% ante 
19,1%, no mesmo período do ano anterior.

(em R$ mil, exceto %) 2018 2017 Var.%

EBITDA 75.228 60.052 25,3%

Margem EBITDA % 17,0% 19,1% -2,0pp

No título dos Balanços Patrimoniais, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018, 2017 E EM 1° DE JANEIRO DE 2017

No título das Demonstrações do Resultado, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

No título das Demonstrações do Valor Adicionado, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

No título das Demonstrações do Resultado Abrangente, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

No título das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

No título das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, onde se lê:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Leia-se:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

A Diretoria
Contador: Ricardo Calderon - CRC 1 SP 115.947/O-9.
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Covid-19: mais da metade
de pequenos negócios

retomou atividades
Uma nova pesquisa da startup SumUp, instituição financeira com

foco nos pequenos negócios, mostra que 57% do setor já retomaram
plenamente suas atividades no país.

A quarta rodada do estudo foi realizada entre 21 e 24 de julho, com
4.149 clientes da empresa, que é uma das principais fornecedoras de
maquininha de cartão para micro e pequenos empreendedores no
Brasil. Em levantamento anterior, em maio, o número de negócios
funcionando estava em 37%.

Dentre os ramos que retomaram às atividades no último mês, es-
tão serviços de limpeza, especialmente lavagem automotiva (lava-
jatos), com 80% de funcionamento; os de marcenaria, com 58% de
retomada; e os de manutenção e reparos, com 55% dos negócios já
funcionando normalmente. Mais da metade (53%) de serviços de
saúde, como consultórios médicos, dentistas, psicólogos e veteriná-
rios também voltou a funcionar normalmente, segundo a SumUp.

Dono de um lava-jato em Cachoeira da Prata (MG), Darlan
Fernandes conta que seu negócio ficou fechado por 15 dias, no início
da pandemia, por exigência de um decreto municipal, mas voltou a
funcionar em seguida, com horário reduzido.

“O movimento, por enquanto, não voltou ao normal, inclusive
acho que vai piorar novamente, porque foi confirmado hoje a primeira
morte pelo novo coronavírus aqui na cidade”, afirmou Darlan. Ele
calcula que mantém atualmente 60% do movimento que tinha antes
da crise sanitária.

Setor de eventos sofre na pandemia
Na outra ponta da tabela, estão os serviços que seguem pratica-

mente parados desde o início da pandemia no país. É o caso do setor
de eventos, com apenas 7% dos declarantes afirmando que retoma-
ram as atividades.

No caso do serviços de educação, somente 18% da base de clien-
tes da SumUp informam terem retomado. Atividades na área de foto-
grafia (26%) e serviços esportivos (29%) também registraram um re-

torno ainda tímido das atividades.
A cabeleireira Claudineia Augusto dos Santos, de Itanhaém (SP),

na Baixada Santista, ficou mais de quatro meses parada, mas come-
çou a retomar, aos poucos, as atividades a partir de julho, atenden-
do à clientela em casa, com horário marcado e todo um protocolo de
higienização. “Calculo que reiniciei 50% do movimento anterior, co-
mecei a sentir o pessoal querendo voltar a fazer o serviço somente
em agosto”, relata.

Claudineia faz parte do grupo de risco para a covid-19, já que
teve câncer de mama. Mesmo assim, afirma, não teve como prosse-
guir sem trabalhar depois de tanto tempo parada. “Voltei por causa
da condição financeira, né? É complicado, a gente precisa trabalhar
porque não tem de onde tirar.”

Beneficiária de uma pensão previdenciária, ela não recorreu ao
auxílio emergencial. Darlan Fernandes também disse não ter solicita-
do o auxílio para enfrentar o período de pandemia. “Não recorri
porque acho que há pessoas que precisam mais do que eu, e tam-
bém porque eu tinha uma reserva guardada para emergência”, expli-
cou.

Auxílio emergencial
Segundo o levantamento da SumUp, cerca de 46% dos empreen-

dimentos que fecharam por pouco tempo ou mantiveram seu funci-
onamento não precisaram recorrer ao auxílio emergencial.

Já entre os que fecharam o negócio permanentemente, 64% soli-
citaram o auxílio emergencial de R$ 600, embora nem todos (14%)
tenham tido o benefício aprovado.

Entre os negócios fechados ou parcialmente abertos com ponto
de venda fechado, a venda online é o investimento prioritário no
futuro, com 46% dos respondentes apontando nessa direção. Já
entre os negócios funcionando normalmente, a prioridade, de acor-
do com a pesquisa, é diversificar e aumentar estoque e a produção
(58%). (Agência Brasil)

IPC em São Paulo registra 0,78%
em agosto, maior alta do ano

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São Paulo,
medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
fechou o mês de agosto com alta de 0,78%. Foi a maior elevação
desde o início de 2020.

A alimentação foi o grupo de despesas com maior inflação no
mês, com alta de 1,27%. Também contribuíram para a elevação o au-
mento dos preços do tomate (17,75%), do óleo de soja (13,02%) e do
leite longa vida (5,08%). Nos primeiros oito meses do ano, a alimenta-
ção acumula inflação de 6,24%.

Os gastos com habitação registraram elevação de 0,98% em agos-

to, sob influência da alta da energia elétrica (4,37%) e do botijão de
gás (3,99%). No acumulado do ano, as despesas com a habitação
registram um aumento de 1,26%.

O grupo de despesas de transportes teve uma alta de 0,71% no
mês, influenciado pelo aumento da gasolina (2,62%). Porém, no acu-
mulado do ano, há uma queda de 0,54% nos gastos com transpor-
tes.

A saúde teve uma alta de 0,65% nos preços de agosto. No ano,
esse grupo de despesas teve uma elevação de 2,97%, ficando abai-
xo apenas das despesas com alimentação. (Agência Brasil)



STJ mantém afastamento de
Wilson Witzel do governo do Rio
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Lembre sempre de lavar as mãos

Crimes de estelionato para
o recebimento do auxílio
emergencial, ameaça e divul-
gação de informações pessoais
integram o alvo da Operação
Falso Samaritano, deflagrada
na manhã de quarta-feira (2),
pela Polícia Federal (PF). 

Segundo a PF, durante as
investigações foi identificado
que o suspeito utilizava dados
das vítimas para se cadastrar
nos aplicativos dos auxílios
emergenciais do governo fede-
ral e, assim, receber os valo-
res em benefício próprio.

Operação da PF
apura fraudes no
recebimento de

auxílio emergencial
“O investigado também

ameaçou e divulgou dados pes-
soais do presidente da Caixa
Econômica Federal e de seus
familiares, após o presidente
do banco ter alertado a popu-
lação sobre a existência de gol-
pes, bem como declarado que
iria intensificar as medidas
para impedir a ação dos frau-
dadores”, informou a assesso-
ria da Polícia Federal.

Estão sendo apurados pela
PF os crimes de estelionato,
ameaça e divulgação de dados
sigilosos. (Agência Brasil)

Senado aprova dia nacional da pessoa
com Atrofia Muscular Espinhal

O Senado aprovou na quarta-
feira, (2) o Projeto de Lei (PL)
5.101/2019 que institui o dia 8
de agosto como o Dia Nacional
da Pessoa com Atrofia Muscu-
lar Espinhal (AME). A AME é
uma doença degenerativa, sem
cura conhecida, que pode afetar
a função motora, além de com-
prometer músculos responsá-
veis por respirar, andar e se ali-
mentar. O projeto vai à sanção

presidencial.
A relatora do projeto no Se-

nado foi Mara Gabrilli (PSDB-
SP). Gabrilli é cadeirante, tetra-
plégica e sua atuação no Con-
gresso Nacional, desde quando
era deputada, é pautada pela pro-
posição de políticas para as pes-
soas com deficiência. A senadora
destacou que desde outubro do
ano passado o governo federal
passou a disponibilizar no Sis-

tema Único de Saúde (SUS) um
medicamento importante para
os pacientes de AME, o Spinra-
za. Ao mesmo tempo, ela teme
que essa oferta pela rede públi-
ca esteja ameaçada.

“Precisamos encorajar essas
famílias a manter essa chama de
esperança por dias melhores. O
Brasil não pode ser impotente
enquanto o resto do mundo avan-
ça”. A senadora ressaltou que, no

Brasil, muitas crianças e adoles-
centes com diferentes tipos de
AME precisam recorrer à justi-
ça para ter acesso a medicamen-
tos que trazem um pouco de qua-
lidade de vida.

Para Mara Gabrilli, a institui-
ção de um dia nacional dedica-
do aos pacientes dessa doença
pode se tornar um “marco naci-
onal” na garantia do direito des-
sas pessoas. (Agência Brasil)

Vazamento em barragem da Gerdau
afeta dois cursos d’água em MG

Dois cursos d’água foram
afetados pelo vazamento de resí-
duos armazenados em uma barra-
gem pertencente ao grupo Gerdau,
em Ouro Preto, na região central
de Minas Gerais. Segundo a em-
presa, o acidente ocorreu na ma-
nhã do dia 28 de agosto.

Técnicos da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente (Feam)
verificaram que o material po-
luente, composto por água e re-
jeitos de minério de ferro, ver-
teu da Barragem de Alemães e
atingiu o córrego dos Alemães
e o Ribeirão Mango, na altura do
distrito de Miguel Burnier.

Até a manhã de quarta-feira,
(2), nem o volume de material
que vazou, nem uma estimativa
sobre a quantidade de resíduos
que pode ter chegado aos cursos
d´água tinham sido divulgados.

Especialistas estão avaliando se
parte do sedimento mineral se
acumulou no fundo e nas mar-
gens do córrego ou do ribeirão.

Em nota, a Feam informou
que está apurando a dimensão do
prejuízo ambiental, e que irá au-
tuar a Gerdau. Segundo a funda-
ção, a empresa, assim que iden-
tificou o vazamento, adotou me-
didas que o interromperam na
tarde do dia 28. Somente no dia
seguinte (29), técnicos do Nú-
cleo de Emergência Ambiental
da Feam inspecionaram o local.
A barragem, no entanto, tinha
sido vistoriada dois dias antes do
vazamento, garante a Feam.

Amostras de água e de sedi-
mentos foram recolhidas do Ri-
beirão Mango e do Rio Itabiri-
to. Terça-feira, (1º), técnicos da
Feam estiveram em comunida-

des próximas à barragem a fim
de apurar a extensão dos danos
causados pelo vazamento.

Gerdau
Em nota, a Gerdau informou

que a dispersão do “pequeno vo-
lume de rejeitos”, que passou
pelo extravasor operacional da
Barragem dos Alemães, foi ra-
pidamente contida graças ao uso
de bóias e informada aos órgãos
competentes.

Ainda segundo a empresa, o
vazamento não tem qualquer re-
lação com a estrutura ou segu-
rança do empreendimento. “A
Gerdau reforça que segue rigo-
rosamente toda legislação ambi-
ental e de segurança da estrutu-
ra. A empresa está alocando to-
dos os recursos necessários para
a identificação de eventuais im-

pactos, inclusive a limpeza dos
resíduos, se necessário”.

De acordo com a Feam, a
Barragem de Alemães é uma das
estruturas existentes em Minas
Gerais que devem ser descarac-
terizadas por não mais se enqua-
drar nos novos critérios de fun-
cionamento.

Pela Lei estadual nº 23.291/
2019, os responsáveis por bar-
ragens de contenção de rejeitos
ou resíduos alteadas pelo méto-
do a montante, que estejam ina-
tivas ou em operação, deverão
descaracterizá-las até fevereiro
de 2022. Alemães é uma dessas
estruturas alteadas pelo método
de montante e, segundo a funda-
ção estadual, seu projeto de des-
caracterização já foi apresenta-
do às autoridades ambientais.
(Agência Brasil)

vernador do Rio de Janeiro, Wil-
son Witzel, do cargo. O caso foi
julgado pela Corte Especial, co-
legiado do STJ responsável pelo
julgamento de processos envol-
vendo autoridades com foro por
prerrogativa de função. Por 10
votos a 1, os ministros entende-
ram que a investigação feita até o
momento demonstra que há in-
dícios suficientes para justificar
o afastamento de Witzel.

Na última sexta-feira (28), o
governador foi afastado do car-
go por 180 dias em uma deci-
são do ministro Benedito Gon-
çalves, do STJ. O afastamento

foi determinado no âmbito da
Operação Tris in Idem, um des-
dobramento da Operação Place-
bo, que investiga atos de corrup-
ção em contratos públicos do
governo do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que a
organização criminosa instalada
no governo estadual a partir da
eleição de Witzel se divide em
três grupos que, sob a liderança
de empresários, pagavam vanta-
gens indevidas a agentes públi-
cos. Os grupos teriam loteado as
principais secretarias para bene-
ficiar determinadas empresas.
(Agência Brasil)

A maioria dos ministros do
Superior Tribunal de Justiça

(STJ) decidiu na quarta-feira, (2)
manter a decisão que afastou go-
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O Diário Oficial da União de
quarta-feira (2) traz a revogação
de uma portaria do Ministério da
Saúde, publicada ontem, que in-
cluía a covid-19 na lista de en-
fermidades relacionadas ao tra-
balho. A norma fazia parte da atu-
alização da Lista de Doenças
Relacionadas ao Trabalho
(LDRT). A última versão é de
setembro de 2017. Com o recuo
do governo, todas as medidas fi-
cam sem efeito.

A medida revogada pelo mi-
nistro interino da Saúde, gene-
ral Eduardo Pazuello, facilitaria
que trabalhadores de setores es-

Ministério da Saúde
retira covid-19 da lista
de doenças de trabalho

senciais, afastados das atividades
por mais de 15 dias em razão do
novo coronavírus, pudessem ter
acesso a benefícios como auxí-
lio-doença.

No mês passado, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que
a contaminação pela covid-19 em
ambiente de trabalho configura
como doença ocupacional, po-
dendo assim ser considerada aci-
dente de trabalho.  Na prática, o
entendimento possibilita que es-
ses trabalhadores tenham acesso
a benefícios por meio do Institu-
to Nacional de Seguridade Soci-
al (INSS). (Agência Brasil)

Brasil tem 123,7 mil mortes e
3,99 milhões de casos da Covid-19

O Brasil chegou a 123.780
mortes em função da pande-
mia do novo coronavírus. Nas
últimas 24 horas, as autorida-
des  de  saúde regis t raram
1.184 novos óbitos pela co-
vid-19. Os dados forma divul-
gados pelo Ministério da Saú-
de durante entrevista coleti-
va para apresentar os dados

do boletim epidemiológico
sobre a doença. Terça-feira, o
painel do ministério marcava
122.596 óbitos. Há 2.658 fale-
cimentos em investigação.

De acordo com o balanço
da pasta, o número de acasos
acumulados a lcançou
3.997.865.  Entre  ontem e
hoje, as secretarias estaduais

de saúde ident i f icaram
46.934 novas pessoas infec-
tadas. Ontem o sistema de
dados sobre a pandemia tra-
zia 3.950.931 casos desde o
início da pandemia.

Ainda de acordo com a atua-
lização, 663.680 pessoas estão
em acompanhamento e outras
3.210.405 já se recuperaram.

Covid-19 nos estados
Os estados com mais morte

são: São Paulo (30.673), Rio de
Janeiro (16.315), Ceará (8.480),
Pernambuco (7.656) e Pará
(6.201). As Unidades da Federação
com menos óbitos são: Roraima
(595), Acre (618), Amapá (668),
Tocantins (701) e Mato Grosso do
Sul (903). (Agência Brasil)

Casos de Síndrome Respiratória Grave
mantém-se elevados, diz InfoGripe

O InfoGripe, boletim sema-
nal da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), indica manutenção do
sinal de queda no número de no-
vos casos semanais de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no país, com valores
semanais muito acima do nível
considerado muito alto. De
acordo com o boletim referen-
te à Semana  Epidemiológica
35, no período de 23 a 29 de
agosto, entre as ocorrências
com resultado positivo para os
vírus respiratórios, 97,4% dos
casos e 99,3% dos óbitos se de-
ram em consequência do novo

coronavírus.
Segundo o InfoGripe, todas

as regiões do país encontram-se
na zona de risco e com número
de casos semanais e de óbitos
por SRAG e covid-19 acima do
valor considerado muito alto
com base no padrão histórico.

O coordenador do InfoGri-
pe, Marcelo Gomes, chama a
atenção para o fato de que, em-
bora a maioria das capitais este-
ja com sinal moderado (acima
de 75%) ou alto (acima de 95%)
de queda ou estabilidade no lon-
go prazo, o cenário exige caute-
la em decorrência dos sinais de

estabilidade no curto prazo.
Gomes destaca as capitais

em que a tendência de longo pra-
zo também apresenta sinal de
estabilidade em valores que ain-
da se configuram como relativa-
mente altos. "[São] capitais que
passaram por longo período de
queda e se encontram com ten-
dência de estabilidade e reque-
rem atenção especial para evitar
uma possível retomada do cres-
cimento, como observado em
semanas anteriores.”

Ele explica que é o caso de
Belém, Macapá, Palmas, Ma-
ceió, do Recife, de São Luís e

do Rio de Janeiro.  Até o mo-
mento, nenhuma dessas capitais
voltou à tendência de queda con-
tínua desde a estabilização ou
retomada do crescimento ob-
servada.

Gomes acrescenta que cida-
des como João Pessoa, Maceió,
Recife, Salvador e Vitória, no
lono prazo, apresentam  tendên-
cia moderada de alta, com pro-
babilidade acima de 75%. Ele
ressalta que, em João Pessoa e
Salvador, essa tendência também
se observa no curto prazo, o que
"recomenda atenção redobrada”.
(Agência Brasil)

Mourão: recursos para combater queimadas
estão garantidos até novembro

Como promover o desenvol-
vimento sustentável e a preser-
vação da Amazônia foram os as-
suntos que o vice-presidente
Hamilton Mourão abordou na
quarta-feira (2) no programa A
Voz do Brasil. O vice-presiden-
te falou ainda sobre o garimpo

em terras indígenas e a garantia
de recursos para a manutenção
da Operação Verde Brasil 2 que
combate o desmatamento ilegal
na Amazônia.

Hoje mais cedo, Mourão
manifestou preocupação com
incêndios na Amazônia. "Dife-

rente da queimada natural, o in-
cêndio florestal é fogo fora de
controle que, além de destruir a
vegetação nativa, mata animais,
causa problemas à vida das pes-
soas e causa problemas respira-
tórios e no momento que esta-
mos enfrentando essa  pandemia

do coronavírus, pode ser agrava-
da pela fumaça oriundas das flo-
restas", disse Mourão.

Para alertar sobre os perigos
e prejuízos das queimadas, Mou-
rão lembrou a campanha Diga
Sim à Vida e Não à Queimada.
(Agência Brasil)

O Governo do Estado lançou
na quarta-feira (02) o projeto de
criação do Laboratório de Ino-
vação i-Lab Agro. Ligado ao Sis-
tema Estadual de Agricultura do
Paraná (Seagri), ele tem como
objetivo tornar o Estado mais
competitivo também na área de
tecnologia para o agronegócio,
da mesma forma que já é na pro-
dução de alimentos.

Esta é a primeira experiên-
cia de um laboratório de inova-
ção voltado ao tema agro dentro
do setor público brasileiro. “A
determinação do Governo é de
ser moderno e inovador. A Se-
cretaria da Agricultura está ino-
vando e traz isso para dentro do
Governo”, disse o secretário de
Planejamento e Projetos Estru-
turantes, Valdemar Bernardo Jor-
ge. “

Segundo ele, é perceptível a
mudança de paradigma. “As
ações de governo, além de se-
rem realizadas para o cidadão,
passam a ser realizadas com o
cidadão”, afirmou. “Queremos
uma gestão colaborativa, conhe-

Paraná vai avançar
no agronegócio
com laboratório

de inovação
cer o território, deliberar com
os experts e, depois, tomar de-
cisão e ir para o campo de ação.”

O secretário da Agricultura
e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, fez uma exposição dos
avanços ocorridos no mundo em
relação à agropecuária e que re-
sultam particularmente na mo-
derna digitalização e na nova
mecanização. Elas incluem, en-
tre outros, o uso da agricultura
de precisão, drones, satélites,
robôs, máquinas elétricas, inte-
ligência artificial e internet das
coisas. “Fazer cada vez melhor
com menos recursos e mais sus-
tentabilidade”, resumiu.

De outra parte, segundo ele,
o serviço público não acompa-
nhou esse processo com o mes-
mo dinamismo. “A grosso modo,
o serviço público continua ana-
lógico”, disse o secretário. Por
isso, Ortigara destacou o desa-
fio colocado ao novo laborató-
rio de inovação de ouvir experi-
ências mundo afora para possi-
bilitar que o Estado preste um
serviço ainda melhor. (AENPR)


